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FORORD.

-Cifterretningen om Nordmanden Dr. Fridtjof Nansens lykke-

lig tilendebragte Rejse tværs igjennem Grønland har overalt i

den civiliserede Verden, ikke mindst i Norden, fremkaldt udelt

Glæde og Beundring. Den Daad. som den Rejsende og hans

uforsagte Ledsagere ved deres Jernvilje og Udholdenhed have

formaaet at udføre, vil bestandig erindres som et af de mærke-

ligste arktiske Foretagender. Det fremgaar bedst af talrige

Artikler i Dagspressen og andet Steds, hvor stor Interessen for

denne Sag er, og mangfoldige Udtalelser og oplysende Bemærk-

ninger ere fremkomne i Anledning af Dr. Nansens og hans

Ledsager Styrmand Sverdrups kortfattede Rejseberetninger, der

i Følge Sagens Natur næppe for det første ville blive supplerede.

Ogsaa den Omstændighed, at de Rejsende ere blevne tvungne

til at overvintre i Grønland, hvorfra de med Nød og næppe fik

Lejlighed til at sende Omverdenen det glade Budskab om, at de

vare i god Behold, har bidraget til at skærpe Interessen og til

at sætte talrige Penne i Bevægelse.

Som det var at vente ere adskillige af de Udtalelser, som i

den aævnte Anledning ere fremkomne, enten mindre korrekte

eller dog aogel mangelfulde og vildledende thi kun et forholds-

vist ringe Antal Personer have et saadant Kjendskab saavel til

Grønlands Kyster som til Indlandsisen, at de med Sagkundskab

kunne vejlede andre.

i*



Paa mine Undersøgelses- og Opmaalingsrejser langs Grøn-

lands Vestkyst har jeg været saa heldig i Løbet af fem Somre

al erhverve mig et vist Kjendskab til den Egn, som Dr. Nansen

og Ledsagere have naaet efter Isvandringen. Jeg er ligeledes

ved flere mindre Rekognosceringer og et tre Ugers Ophold paa

Indlandsisen bleven saa fortrolig med denne, at jeg formentlig

kan vurdere de Vanskeligheder, som clen sidste Expedition har

haft at overvinde, og jeg har anset det for muligen at være baade

tidsvarende og velkomment for mange at faa en kortfattet Over-

sigt over disse lidet kjendte Egne og Forhold i Forbindelse med

nogle orienterende Bemærkninger om selve Rejsen.

For at give Fremstillingen størst mulig Klarhed har jeg

ønsket at ledsage den med et Antal oplysende Afbildninger og

med et saa nøjagtigt og anskueligt Grønlandskort, som man paa

nærværende Tidspunkt er i Stand til at fremstille. Da der hidtil

ikke har existeret noget saadant, er det medfølgende Kort blevet

udarbejdet med Benyttelse af alle de nyeste, fornemmelig danske,

Opmaalinger. Som Følge af den Tilvæxt, som Artiklen har faaet

ved disse Afbildninger og Kort, har jeg imidlertid maattet op-

give min oprindelige Plan at lade denne lille Afhandling indtage

en mere beskeden Plads i et eller andet Tidsskrift.

I Haab om at bidrage til den rette Forstaaelse af Dr. Nan-

sens berømmelige Grønlandsfærd , drister jeg mig ved dette lille

Skrift til at bringe ham og hans Ledsagere en Hyldest og til at

berede Vejen for alt det ny, som han uden Tvivl ad Aare med-

bringer fra det høje Nord.

Kjøbenkavn i December 1888.

J. A. D. Jensen.



'landskab fra Egnen syd for Godthaab i Vestgrønland (G

I.

Grenlands isfri Yderland.

£ ormden vi give en Skildring af Grønlands Indlandsis, anse

vi del nødvendigt for den rigtige Forstaaelse af disse lidet kjendte

Forhold at fremkomme med nogle Bemærkninger om Yderlandet,

der lig en mægtig Ramme indfatter dette storslaaede Maleri, paa

hvilket Naturen er gjengivet i sin mest øde og forladte Skikkelse,

men som ikke desto mindre ogsaa rummer Billedet af den mest

betagende og storslaaede Skjønhed.

Medens Landets [ndre kun har Betydning i videnskabelig

Henseende, afgiver det isfri Yderland de økonomiske Betingelser

for Grønland, dels ved selve Landets faa Produkter, dels derved,

at en sparsom Befolkning her finder sit Livsophold.

Efter de nyeste Opdagelser og Undersøgelser kan del temme-

ligt sikkert antages, at Grønland er en paa denne Side af Nord-



polen. Da dens nordøstlige og en Del af dens østlige Kyster ere

fuldstændig ubekjendte, kan man kun ganske tilnærmelsesvis

angive Øens samlede Fladeindhold til nogle og tredive Tusend

Kvadratmil*) og det isfri Kystland med dets mange Fjorde og Søer

til omtrent 10,000 Kvadratmil. Efter denne Beregning vil det saa-

ledes ikke være for højt anslaaet, naar man antager, at det af Is

dækkede Indre indtager et Fladerum af mindst 20,000 Kvadratmil.

Kystlandets Bredde, der betinges af Indlandsisens Nærhed

til Havet, er meget forskjellig, men overskrider vist næppe

noget Sted nogle og tyve Mil, medens den paa andre Steder kan

svinde ind til intet.

Dette Land, som ikke er dækket af noget sammenhængende

Isdække, medens der vel her, som andetsteds paa Jorden, kan

findes mindre Bræer, er et Bjærgland, som paa de fleste Steder

har fuldstændig samme Karakter som Norge. Man gjenfinder der

den samme Kystdannelse, med Skærgaard og dybe Fjorde, der

er saa karakteristisk for sidstnævnte Land. Bjærgarterne, Fjældenes

Konturer. Søer, brusende Elve, Urer og Terrasser, som fortælle

om længst svundne Tider, alt dette findes med slaaende Lighed

i begge Lande.

Dog staar Grønlands Natur selvfølgelig i en Retning langt

tilbage for Norges, nemlig med Hensyn til Vegetationen, thi om
end begge Lande have talrige Plantearter tilfælles, der ofte kunne

give Højfjældene lignende Karakter, fattes Grønland jo Skov; de

større eller mindre Samlinger af Buske, som Birk, Pil og El,

der findes ved Fjordene, taale langt fra Sammenligning med
de prægtige Skove, der oplive Landskabet i Norge og giver

Naturen her sin tiltrækkende Ynde. Kun i Grønlands alier syd-

ligste Fjorde findes undtagelsesvis mindre Træer, hvoriblandt Røn.

Klimaet i de to Lande er ogsaa højst forskjelligt. Medens

Norge nyder godt af Golfstrømmens mildnende Indflydelse, er

den største Strækning af Grønlands Kyster beskyllet af Polar-

strømme, der fra de arktiske Haves ukjendte Regioner medføre

store Masser af svær Drivis, bestaaende af tykke, større eller

mindre Flager og Skosser, som blokere Kysterne.

*) Alk- Maalene ere danske.



Den vigtigste af disse isfyldte Polarstrømme kommer fra

Havet imellem Grønland og Spitsbergen, løber med temmelig stor

Fart imod Syd langs Grønlands Østkyst, bøjer derpaa omkring

Landets sydligste Punkt. Kap Farvel, og flyder med aftagende

Hastighed under Navn af Storisen langs Sydvest-Kysten op i

Davis-Strædet, hvor den efterhaanden taber sig. saa at denne

Strøm kun undtagelsesvis fører Drivis længere nord paa i dette

Farvand end til den 64 å 65 Breddegrad. Jævnlig er den med

Kap Hvitfeldt (60

:

d den foranliggende Drivis (efter Fotografi)

danske KonebaadB-Expedition til Grønlands Østkyst).

Strømmen følgende [s adskill fra Kysten ved en Strimmel aabenl

Vand, men til andre Tider presse Vind og Vejr den tæl op til Landet.

Som Følge af denne Strøm er Østgrønlands Kysl hele Aaret,

dog maaske med lndtii^-else uf Kfienmret, saa godt som spærret

af Is. og del samme er ogsaa, om end i mindre Grad, Tilfældel

med den sydvestlige Kyst. hvis 15esejlin<>- derved vanskeliggjøres

meget

Den her omtalte Drivis maa ikke forvexles med en anden

- Is, [sfjælde eller Isbjærge, der, som vi senere skidte
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se, ogsaa opfylde Havene omkring Grønland. Medens Drivisen,

der er Saltvandsis, ofte fuldstændig spærrer Dele af Kysten, ligge

Isfjældene, der ere producerede i Grønlands Indre, som oftest

mere isolerede, saa at de kun undtagelsesvis ere til Hinder for

Sejladsen, medens de dog altid ere til stor Ulæmpe for den.

Det vil af ovenstaaende fremgaa, at Is under forskjellig Form

fra alle Sider omslutter den største Del af Grønlands Kyst med

sit kolde Favntag, og dette betinger da ogsaa Landets arktiske

Klima med alle dettes Særkjender. Om Dyrkning af Jorden i

større Omfang kan der ikke være Tale. Kun hist og her ses

enkelte Smaahaver, der for største Delen tilhøre Evropæere,

hvor der under kunstig frembragte gunstige Betingelser kan

trives nogle Køkkenurter o. lign. Med Kvægavlen eller Fjerkræ-

hold er det lige saa smaat bevendt. Kun hist og her holdes

nogle Geder, Høns og Duer, og kun i den aller sydligste Del af

Vestkysten haves enkelte Steder en mindre Bestand af Køer.

Befolkningen er, som det let vil indses af det anførte,

henvist til at søge sit Livsophold ved Jagt og Fiskeri under

vanskelige Forhold, og den eskimoiske Bace er vist den eneste,

som har Betingelser til i Længden at modstaa dette Klima og

drage sig Landets og især Havets Produkter til Nytte til Livets

Ophold, og heri turde maaske søges den væsentlige Aarsag til,

at Nordboerne, som i den første Halvdel af dette Aartusende

befolkede en Del af Grønland, til sidst, da de vare overladte til

sig selv, maatte vige Pladsen for den under disse Forhold mere

modstandskraftige eskimoiske Befolkning.

Det er fremfor alt Sælen, der yder disse nøjsomme Men-

nesker Føde og Klæder, og oprindelig kunde den for største

Delen tilfredsstille deres Fornødenheder, men paa de Steder,

hvor de i længere Tid have været i Forbindelse med civili-

serede Folk, have de efterhaanden tilegnet sig endel af disses

større Fordringer til Livet og have faaet Smag navnlig for

Brød. Kaffe, Tobak o. lign. Som tidligere er Kajakken endnu den

Dag i Dag Grønlændernes vigtigste Hjælpemiddel ved Fangsten

af Sælen, men medens de til Kajakken hørende primitive, men
<'\'\c\- Forholdene særdeles vel afpassede Fangstredskaber, tidligere

udelukkende anvendtes til Sælfangsten, benyttes nu, ved Siden



af disse, ogsaa Riflen meget. I Nordgrønland fanges de fleste

Sæler om Vinteren fra Isen, og Grønlænderne benytte deres

Hundeslæder til denne Fangst.

Hele Vestgrønlands Befolkning, med Undtagelse af en

mindre Stamme — vist de aordligsl boende Mennesker paa vor

Jord — helt oppe ved Smith Sund. lever langs Kysten syd for

Melville Bugten fra omtrent 74° Bredde og ned til Kap Farvel paa

lidt under 60 ° Bredde. Denne Strækning staar under den danske

Krones Højhed og bliver bestyret af den kongelige grøn-

landske Handel, der henhorer under Indenrigsministeriet.

Staten har monopoliseret Handelen med de Indfødte, for at

-^v

En Kajak i Sø (G

disse ikke skulle udsættes for den demoraliserende Indflydelse af

samvittighedsløse Spekulanter.

Missionen, som i 1721 paabegyndtes af Haus Egede, har

efterhaanden omvendt alle Beboerne i denne Del af Landet til

Kristne. her findes nu trindt om i Landet endel Missions-

stationer, hvoraf nogle i Sydgrønland henhøre til den herrnhutske

Brødremenighed.

Hele don under dansk Højhed staaende eskimoiske Befolk-

ning i Vestgrønland omfattede den l. Januar d. A. 10,122 Men-

nesker, der bo enten ved de danske Koloniel- eller i mindre

Bygder, som otte ere adskilte ved lange, øde Strækninger. End

videre levei- her en Del Evropæere med deres Familier, ansatte

i Missionen eller den kongelige grønlandske Handels Tjeneste;
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disses Antal beløber sig til omtrent 200. Og endelig er der ved

[vigtut (61 ° Bredde), hvor et privat Selskab bryder det sjældne

Mineral, Kryolith, en Del danske Funktionærer og Arbejdere,

hvis Antal er skiftende, men i Gjennemsnit kan anslaas til hen-

ii nod 100 Personer.

Imellem Bopladserne paa hele denne udstrakte Vestkyst

kan Samfærdslen om Sommeren kun foregaa med Baade eller

Kajakker, da den bjærgfulde Egn, hvor selvfølgelig ingen Veje

Grønlændere fra Vestkysten (efter Fotografi).

(Meddelelser om Grønland IX).

ere anlagte, umuliggjør længere Landrejser, og selv Sørejser

kunne under ugunstige Vejrforhold ofte tage lang Tid. I nogle

e af Nordgrønland — den Del af Vestkysten, som ligger nord

for 677a ° Bredde — finder der om Vinteren et livligt Samkvem
Sted imellem Kolonierne ved Hjælp af Hundeslæder, men i

Sydgrønland er al Forbindelse imellem Bopladserne saa godt

som fuldstændig afbrudt, da Terrænforholdene og det usikre

denne Del af Kysten umuliggjør Anvendelsen af
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Hundeslæder, hvilke i Vestgrønland ikke findes syd for Holstens-

borgs Distrikt.

De danske Koloniers Forbindelse med Moderlandet holdes

nu vedlige ved et Dampskib og otte Sejlskibe, alle fortrinlig ud-

halede Fartøjer, der hver Sommer bringe alskens Forsyninger til

Grønland og atter hjemføre Landets Produkter, tornemlig Tran

og Skind. Paa Kryolithbraddet Ivigtut i Sydgrønland sker Be-

sejlingen med et Dampskib Fox
|
samt endel danske og

amerikanske Sejlskibe. Foruden de nævnte Fartøjer anløbes

endnu node af Kolonierne i de nordligere Egne om Foraaret af

Bunden af M ulands Østkyst (G

, Grønland LX).

endel skotske Hvalfangerdampere, som paa deres Vej op til

Fangstpladserne forsyne sig der med Vand.

Den her nævnte Besejling finder altsaa kun Sted om Som-

meren, og Grønland er saaledes for lang Tid af Aaret — vel

omtrent fra Avgusl eller September indtil .Maj - uden Efter-

retninger fra Omverdenen.

Grønlands Østkysl har gjennemgaaende en lignende, om
end nogel barskere Natur end Vestgrønland, [gjennem Kaptajn

Holms højst interessante Expedition i L884 og 85 har man faaet

paalidelige Oplysninger om den Del at denne Kyst. som gaar
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fra Kap Farvel indtil omtrent clen 66 1

2 . Breddegrad. Langs denne

Strækning levede der paa den Tid 548 Mennesker, som alle vare

Hedninger. Nord for den nævnte Breddegrad er der paa denne

Kysl kun én Gang set Folk, nemlig i 1823 af Clavering, som

traf paa to Familier nord for 74V2
° Bredde, men det vides ikke,

om der endnu existerer Mennesker her.

Ungt Ægtepar fra Østkysten (efter Fotografi).

(Holm og Garde: Den danske Konebaads Expedition til Grønlands Østkyst) -

Om nogen regelmæssig Besejling af Østkysten er der selv-

følgelig ikke Tale. Kun Expeditionsskibe og Fangstskibe have

nu og da aflagt Kysten kortere eller længere Besøg. Medens

Strækningen imellem 70 ° og 77 ° er ret vel tilgængelig og derfor

oftere har været besøgt, lægger Isen Syd for den 70. Breddegrad



13

»tørre Hindringer i Vejen. Det kan dog vist ikke betvivles, at en

Besejling af dette Strøg, særlig om Efteraaret og med Damp-

skib, ret vel vilde kunne lade sig udføre, men der er ikke

\nledning til at prøve derpaa. thi der er intet at hente paa

ienne golde Kyst. og derfor er det kun undtagelsesvis bleven

Gannnd Man<; Fotografi).

.!»'lirion ril (irøiilands Øst:

jt at trænge ind Lgjennem Isen paa dette Sted. I tidlij

rid. da Østkystens Befolkning sandsynligvis har været meget

alrigere end nu. -vues det ikke at have hørt til Umulighederne,

it Hvalfangere med deres Sejlskibe med Forsæl gik ind til denne

Kyst, thi lian- Egede anfører, at det er ham berettet for ganske
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sikkert af Hollændere, som fore paa Grønland, at nogle af deres

Skibe af og til havde fundet Østkysten isfri indtil 62° Br. og at

de endog skulde have været inde ved de yderste Havskær der

ved Landet og gjort anselig og profitabel Handel med de Vilde.

I dette Aarhundrede kjendes kun ét Exempel paa en heldig

Gjennemtrængen af Isbæltet, idet nemlig Nordenskiold i 1883

med Dampskibet »Sofia« aflagde et flygtigt Besøg i en lille Bugt,

som kaldtes »Konung Oscars Hamn« (c. 65V2
° Br.), tæt ved

det Sted, hvor Kaptajn Holm overvintrede i 1884—85, efter

at han fra Vestkysten som Udgangspunkt med Baade var trængt

frem langs Landet i det delvis aabne Vand inden for Isbæltet.

Alle Grønlændere, saavel paa Øst- som paa Vestkysten, tale

eskimoisk, et fra alle andre meget forskjelligt Sprog, der er

vanskeligt at lære for Fremmede. Man træffer kun ved de

danske Kolonier meget faa Grønlændere, som kunne forstaa eller

tale en Smule Dansk. Alle Vestkystens Grønlændere kunne læse

og skrive deres Modersmaal.

Ved Gjennemlæsningen af denne kortfattede Fremstilling

om nogle af Forholdene paa Grønlands Yderland, vil man have

faaet det Indtryk, at det langt fra er en af Naturen begunstiget

Egn, men man tager dog højlig fejl, naar man i Overensstemmelse

med den gængse Mening betragter det som et Niflhejm, hvor

Kulde, Mørke og Taage, kort sagt alt, som gjør Tilværelsen

ubehagelig, er eneherskende.

Som alt fremhævet har den største Del af Kystlandet Lighed

med Norge. Vi blive der grebne af den samme storslaaede

Bjærgnatur med skinnende Bræer, brusende Elve, prægtige

Søer og dybe Fjorde, som majestætisk bugte sig imellem

stolt knejsende Tinder og stejle Fjældvægge ind til Landets

Indre. Der findes ogsaa Egne, hvor Fjældene ere saa lave,

at Sneen her fuldstændig forsvinder for Sommersolens bræn-

'I ci ide Straaler. saa at de afrundede, med ret yppigt Grønt be-

voxede Bjærge i Afstand kunne minde om Jyllands Lyngbakker

eller om skovklædte Højdedrag, der ere omslyngede af bugtede

Søer eller Fjorde. I stille Sommervejr, hvor der i de dybe

Fjorde ofte kan være en Snes Graders Varme i Skyggen, staar

Luften dirrende over Vandets spejlklare Flade, der kun bliver
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sat i Bevægelse ved en Sælhunds eller en Fugls Pladsken. I

saadant Vejr — og det er meget hyppigt i Fjordene — er en

Rejse i disse Egne. hvilken som oftest foregaar i Selskab med

de barnlige og gjennemgaaende godmodige og kvikke Indfødte,

særdeles tiltalende og vinder end mere i Interesse ved den Af-

vexling, Jagten paa alskens Vildt, som Rener, Harer (hvide),

Ryper og en stor Mængde Søfugle, kan forskaffe En.

Kun Skade at ogsaa dette Land har sin Plage, der her

fremtræder i Form af Myg og Fluer, som om Sommeren i

Tusendtal omsværme den Rejsende og volde ham de mest

nervepirrende Plager.



Smaaelve paa Indlandsisen (Kornerup).

II.

Indlandsisen.

JJen vældige Indlandsis, der i Aartusender har dækket

Grønlands Indre, er ubetinget dette Polarlands mest storslaaede

Særkjende. Som et mægtigt Liglagen skjuler den ukjendte Egne

og gjør dem langt mere golde og øde end Ørkenen Sahara.

Indlandsisen er ikke andet end en umaadelig stor Bræ, der

er dannet under Indflydelse af de samme fysiske Love som de,

der har frembragt Gletscherne andet Steds paa vor Jord. Men
har disse sat mange af vor Tids navnkundigste Videnskabsmænd

i Bevægelse for at udfinde deres Oprindelse og Virkning, saa

vil man deraf kunne slutte, hvor stor videnskabelig Interesse

Grønlands mægtige Bræ har, naar man betænker, at det samlede

Fladeindhold af Alpernes samtlige Gletschere kun udgjør mellem

55—60 Kvadratmil samt at Justedalsbræen i Norge i det højeste

er 18 Kvadratmil og Svartisen 15 Kvadratmil, medens Indlandsisen,

som anført, indtager et Fladerum af omtrent 20,000 Kvadratmil.

Kiiliver Bræ er dannet ved, at Snemasser i Tidernes

Løb ophobes paa saa højtliggende Steder, at Sommer-
varmer) ikke kan bortsmelte dem. Ved den idelig skiftende

Smeltning gjennemgaar denne Masse efterhaanden

<n saadan Forandring, at den bliver til en kornet, krystallinsk
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Masse (Fon, Snebræ. Névé, Finn. som noget længere nede atter

ved Trykket ovenfor omdannes til en fastere tøa ketis, Is-

bræ, Gletscher-i. der har en mere plastisk Konsistens, og skjønt

haard at føle paa. som sædvanlig 1>. dog maa betragtes som

en meget trægt flydende Masse, der efterhaanden ved Trykket

al <\en ovenfor liggende Is og af andre Aarsager skydes læi

ned ad Fjældskraaningen.

Fra det højest liggende Parti af Bræen (Snemarken) søge nu

den nys forklarede Maade mindre [sstrømme, lig Floder, aed

igjennem naturlige Lejer som Bjærgkløfter og Dale, indtil de naa

en Region, hvor Afsmeltningen, der bliver større, jo længere

Bræen kommer ned. kan holde den fremadskridende Bevægelse

Stangen. Paa denne sin Vej medfører Bræen fra de omgivende

Fjældsider Klippeblokke, Sten og Grus, som falde ned paa den

og danne de saakaldte Moræner, his-e kunne i Følge deres

[sskurel nlan-l" I)

Tilblivelse enten ligge paa Bræens Sider og kaldes da Sidemo-
ræner, eller de kunne ligge paa Midten som Midtermoræner

ere i sidste Tilfælde fremkomne derved, al to Bræer ere

stodte sammen og have fortsal deres Vej ved hinandens Side.

[det Bræen glider nedad Fjældel vil den ved sin Vægt skyde

en Vold af Sten og Grus foran sig og herved dannes Ende-
moræner, men den vil tillige ndove en jævnende og knusende

Virkning paa halens Bund, hvorved sten og Grus bliver sønder-

malet til et mere eller mindre fint Slam. som ved Smeltevandet

føres længere ned: det saaledes frembragte lerede Leje for Bræen

kaldes I ! n n d m n r;e n <• n. Ved det stærke skurende Tryk i For-

bindelse med det ime Ler glattes ofte større eller mindre Par-
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tier af Fjældol. saa al der dannes større eller mindre polerede

Flader. Men Bræen frembringer ogsaa anden Virkning derved,

at den ved de Sten, som den medfører, danner dybe Furer paa

Underlaget eller paa Dalens Sider. Disse Furer, de saakaldte

Skur striber, ville som oftest være synlige efter at Bræen paa

Grund af forandrede Klimafor-

hold eller af andre Aarsager

har ophørt at existere, og Bræen

indridser saaledes selv under sin

Virksomhed med tydelige, uud-

slettelige Runer sin Historie,

der derved overleveres til fjærne

Slægter. Det gjælder kun om
at kunne tyde disse Skrifttegn,

og ligesom Ægypternes Hiero-

glyfer og Asiens Kileskrift

igjennem Aartusinder have været uforklarlige for Menneskene

saaledes har man ogsaa først i den senere Tid forstaaet Betyd-

ningen af de Striber, som findes rundt omkring paa Jorden paa

talrige Steder, der nu ikke ere dækkede med Is, men som have

været det i tidligere Tider.

Da man efter det anførte kan betragte Bræen som en Is-

strøm, vil det være let at indse, at enhver Hindring eller Ujævn-

Isskurer paa Siden af en grønlandsk
Fjord („Meddelelser om Grønland" I )

nxm
///w?/Mmy///A

Idealt Snit tværs paa en Barriere, parallelt med Bevægelsesretningen. („Meddelelser om
Grønland" I).

hed i Terrænet, som den møder paa sin Vej, maa have en for-

styrrende Indflydelse igjennem hele Masser lige op til Overfladen

;

del er en lignende Virkning som den, Klippeblokke o. 1. frembringer

paa Elven, naar den løber hen over dem. Naar Fjældgrunden

hvorpaa en Bræ hviler, er nogenlunde jævn og vandret, (A) vil
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Isens Overflade ogsaa danne en nogenlunde plan Flade, der dog

ofte kan være gjennemkrydset af talrige Spalter, hvis Oprindelse

maa tilskrives Skifting i Massen samt Indvirkning af Tempera-

turvexel. Naar Isstrømmen dernæst paa sin Vandring passerer en

Barriere (B) eller et Fald i Terrænet, ville de Spalter, som ere

lodrette paa Bevægelsesretningen, aabne sig foroven.

Det vilde dog føre os for langt bort fra vort Hovedæinim.

dersom vi lier vilde omtale Aarsagen til alle de Former, under

hvilke Ujævnhederne paa en Gletschers Overflade kunne frem-

træde. Det anførte Exempel maa vare tilstrækkelig oplysende

til, at Læseren selv kan danne sig en Forestilling om. at en Bræs

Overflade i Almindelighed maa være meget kløftet, samt at Under-

lagets Natur i Forbindelse med Presninger i Ismassen kan afspejle

sig paa Overfladen ved Formen og Karakteren af de mangfoldige

Slags Ujævnheder, der findes her, og som vi senere skulle om-

tale noget nærmere.

Vende vi nu Tankerne til Jordens største bekjendte Bræ.

Indlandsisen i Grønland, ville vi finde, at alt. hvad der fore-

gaar ved Norges og andre Landes Bræer, ogsaa gjenfindes der.

kun til Dels i en større Maalestok.

Naar man bestiger et højt Fjæld i Vestgrønland, vil man se

Indlandsisens umaadelige. hvide Flade ligge udbredt tor Fødderne

af sig i det Indre af Lande! og jævnt hæve sig højere og højere

hen imod den østlige Hori/ont. hvor den til sidst synes atsmelte

sammen med Himlens gullighvide Farve. Fra hvilken Egn man

end ser ind over Landet, har man bestandig det samme for

Øje, og man vil da snart komme til den Overbevisning, al det

er en sammenhængende Isslette. som uden Afbrydelse dækker

hele det [ndre.

I Modsætning til almindelige Bræer, di>\- ere dannede eftei

Underlagets Form. viser Indlandsisen sig som en mægtig jævn

Slette, der fra det [ndre skraaner jævnl w\ imod Yderlandet.

Man vil bedst forstaa Indlandsisens Natur og Udseende ved

med den tidligere anførte Lignelse at forestille sig den som en

trægt flydende Masse, der fra el indre højere Land flyder ad til

alle Sider og søger ned imod Kysten og Havet. Hvor den mø-

der de høje Kystfjælde, standses den i sin Udbredelse, men hvor
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den imellem Yderlandets Bjærge møder Dale. benytter den disse

for igjennem dem at søge ned til Fjorden og Havet. Saadanne

hale. hvor Isens Bevægelse ofte er meget stor og derfor bærer

<lot betegnende Navn l&strømme, ere altsaa Afløbskanaler for

en Del af den i Indlandet producerede Is. Naar en saadan Is-

m naar en Fjord eller selve Havet, vil efterhaanden store

Stykker af Bræen bryde af og flyde bort, og paa denne Maade

dannes da de mægtige Isfjælde, som træffes i Havene omkring

mland og langt ned i Atlanterhavet, hvor de ere en Skræk

for de søfarende.

Den Virksomhed, under hvilken Bræen afgiver en Del af sin

h til Havet, kaldes Bræens »Kalvning«. Den foregaar i Almin-

delighed med højt Brag og Bulder og er et af de mest gri-

1 »ende Naturfænomener.

Parti 8. V. for J>alagers Nunaiak'era (efter ..Meddelelser om Grønland'' I).

Naar vi sagrie. at Indlandsisen var en sammenhængende
( '<'. -om uden Afbrydelse dækker hele Landets Indre, saa

maa dette dog ikke tages gaiaske bogstaveligt. Man ser nemlig,

af der hist og her. navnlig hen imod Yderranden, rager enkelte

Fj»Wtoppe Grenå, som paa Grund af deres Stejlhed eller

inden Aarsag endog kunne være helt snefri, ja vel endog
bevoxede, En saadan Fjældto©, saavH som enhver Landstræk-
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Ding, der helt eller kun til Dels er omgivet af Indlandsis, kaldes

med et grønlandsk Ord »Nunatak«, som kan oversættes med

-hvad der hører Landet til«.

Kn Forestilling om saadanne Nunatak'er faas af Afbildningen

Pag. 20, der fremstiller Partiet indenfor Frederikshaabs Isblink

paa Grønlands Vestkyst under c. 62 l

/2
° Brede. De her synlige

Nunatak'er rage flere Tusend Fod op over Isens Overflade. Me-

dens man i det fjærne øjner Davis-Strædet, fremstille de paa

Isens Overflade angivne buede Linjer Volde af Grus og Sten,

der maa betragtes sem Endemoræner for de imellem Nunatak-

erne fremskydende Isstrømme.

Medens vi, som vel de fleste, antage, at hele det Indre af

Grønland er bedækket af en sammenhængende Ismasse, have

dog ogsaa enkelte, og deriblandt vægtige Stemmer, udtalt den

Anskuelse, at Indlandsisen kun skulde danne en mægtig Isramme,

der indeslutter et isfrit Land i det Indre, hvor der endog kunde

tænkes en efter grønlandske Forhold frodig Plantevæxt, og hvor

talrige Rensdyrhjorder, ja vel endog Mennesker, kunde have Ophold.

Som Støtte for denne Anskuelse anføres — foruden nogle

meteorologisk-theoretiske Betragtninger, som vi her dog ikke

skulle komme ind paa — den Omstændighed, at Renerne, som i

tidligere Tider have været meget talrige paa VestgrønlandsYderland,

ere aftagne betydelig i Antal i de senere Aar; og man har da

ikke kunnet forklare sig dette paa anden Maade, end at de for-

svundne Rener skulde være vandrede over Isen til det ukjendte

Indland. Denne Formodning, som man i lange Tider ofte har

hørt fremsat af Beboere i Grønland, er i Tidernes Løb efter-

haanden undergaaet en saadan Forandring, at man nu ofte hører

fremsal Paastand om, at man har set store Flokke af Rensdyr

drage over Indlandsisen imod Øst. Rigtigheden af denne Paa-

stand have vi aldrig kunnet konstatere, og vi ville endog med
Kjendskab til de lokale Forhold i disse Egne betragte et

saadani Tilfælde som højst usandsynligt. Vel kunne Renerne af

og til foretage mindre Vandringer over smallere Partier af Isen

for at komme fra on Nunatak til en anden eller fra et Parti af

Yderkanten til el andet, og paa saadanne Strøg af Isen har
r" :i " 'i;' ogsaa fundet afkastede Horn: de kunne vel endog af
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og Myggene, men derfra er et langt Spring til, at hele Hjorder

skulde foretage lange Vandringer ind over Hovedmassen af Ind-

landsisen, paa hvilken de i længere Tid vilde, være blottede for

Næring.

Renernes Aftagen i Vestgrønland lader sig ikke benægte,

men en naturlig Aarsag til dette Faktum kan efter vor Mening

- i den hensynsløse Jagt, som var en Følge af Riflens Ind-

førelse. Naar man, som Forfatteren, har gjennemstrejfet de tidligere

rige Rensdistrikter ved Holstensbnru' og Sukkertoppen og set Spo-

rene af det Myrderi, som maa have fundet Sted. og som der gik

saa vidt at kun Skindet medtoges, medens Kjødet blev liggende

urørt paa Marken, vil man kunne forstaa, at Renernes Antal

hurtig maa være bleven formindsket: eller naar man betænker,

at Her i Kolge Dr. Rinks Reregninu' i den gode Tid aarlig

meget lavl anslaael blev skudt 16,000 Dyr. vil man vist ind-

rømme. ;it der ingen Anledning er til at ty til Forklaringen om
Dyrenes Udvandring til Egne, hvis Existens ikke er bevist.

Efterhaanden som Jagten paa Renerne er bleven mindre

lønhende, er den bleven dreven i mindre Grad. og Dyrene have

da atter faaet mere Ro: del synes da ogsaa, som om Renerne

nu atter er i Tiltagende i Vestgrønland. Saadanne Svingninger

ville vel altid forekomme i Lande, hvor Jagten ikke er fredet

ved nogen som helst Love eller Vedtægter. Dog muligvis fejle vi,

og det bliver da fremtidige Expeditioner torbeholdt at skalle

Klarhed over di--.' Forhold; Dr. Nansen har nemlig ikke gjort

Ende paa Sagen, Ihi Hævderne af Theorierne om det isfri Ind-

land ville kun lægge dette nord for de berejste Egne, hvilket

da for øvrigl allerede er gjort tidligere.

Foruden Theorien om det isfri Indland er <\<'\- endnu en Del

andre som knytte sig til Indlandsisen, saaledes den. ;it hele

Grønland tidligere skulde have bestaael af Øer, der ved det fæl-

les Isdække skulde være omdannede til ét Land. Det vil dog føre

for vidt ;it komme ind herpaa, og har heller ikke stor Forbin-

delse med dm ( tpgave, vi har sal o

Lad <»^ derfor ti;i Hypothesernes taagede Egne vende til-

bage til Virkelighedens klare l»;i^- og til det hvide Fastland .
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som igjennem saa lange Tider har ligget uberørt i al sin Jom-

fruelighed. Lad os se, hvad vi vide herom, og hvorledes vi

have faaet dette at vide. I Overensstemmelse med denne Tanke

skal jeg i det følgende kun berøre de Undersøgelser og Expedi-

tioner, som virkelig have udvidet vort Kjendskab til Indlands-

isen, og forbigaa en Del resultatløse Forsøg.

Om end Indlandsisens Tilstedeværelse allerede igjennem

Lange Tider har været bekjendt. og om end maaske tidligere

mindre Dele af denne lige som nu af og til ere blevne over-

skredne af de indfødte for at komme til bedre Jagtdistrikter, er

det dog først i Midten af forrige Aarhundrede, at en Evropæer vides

al va^re trængt et Stykke ind paa Isen og at have overleveret

det sete til Efterverdenen.*) Det var en dansk Kjøbmand Dal-

ager fra Kolonien Frederikshaab, som i Selskab med nogle

Grønlændere gjorde en Jagtudflugt ind til de Nunatak'er, der i

de senere Aar ere opkaldte efter ham. Selskabet gik den 2den

September 1751 fra den nordlige Arm af Fjorden Tiningner-

tok tæt syd for Frederikshaabs Isblink (omtrent 62V2
° n.Br.)

først over Land imod Nord, derpaa i medbragte Kajakker over

en stor Sø og fortsatte atter Vandringen over Land hinsides

Søen, indtil de om Aftenen den 3dje September naaede Isranden.

I de følgende Dage foretoges nu Vandringer over Isen ud til

to Nunatak'er, der laa omtrent en Mil fra Isranden. Medens Isen

paa Vandringen til den første var saa jævn, at Dalager sammen-

lignede Vejen med Kjøbenhavns Gader, var Vandringen ind til

det højeste Fjæld — som han kalder Omerdlok — meget

besværlig paa Grund af Isens mangfoldige Revner og Kløfter. Fra

Toppen af Omerdlok saa Dalager i detfjærne i NO. nogle Fjælde,

som han antog maatte ligge paa Østkysten. Dalager og hans Rejse-

fæller liltraadte derpaa Tilbagerejsen og naaede atter deres Telt

\< <l Tiningnertok den 7de September om Aftenen.

Vi ^kiilk strax anføre, om vi end derved foregribe Begiven-

bedernea Gang noget, at Forf. i Selskab med den senere afdøde

Docenl Kornerup og Arkitekt Groth i 1878 foretog netop den

samme Vandring som den. Dalager havde gjort i 1751, for at

;i og 70.
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underkaste dette Spørgsmaal en nærmere Prøvelse, da del dog

kunde være nogen Tvivl underkastet, om do af Dala.

Fjælde virkelig skulde ligge paa Østkysten. Man fandt nu. at den

da givne Beskrivelse af Isen passede fuldstændig til de endnu

existerende Korhold. Paa det syd for Nunatak'erne beliggende

Parti at Indlandsisen, som er fuldstændig plant og ikke i Bevæ-

gelse, er Overfladen ganske jævn og fri for Revner, men imellem

de enkelte Fjælde skyde Bræer sig ned fra den nordligere, højere

beliggende Del af [sen, og paa saadanne Strøg er det da. at

-

i-ak med Udsigt overen De] af Indlandsisen. (G

Dalager har truffet den stærkl kløftede Is ise Afbildn. I'

Fra den østlige al' Dalagers Nunatak'er. Nasausak, som

rimeligvis er det samme Fjæld, som Dalagers Omerdlok. haves

en glimrende Udsigt ind over Isen. da Fjældets 1,700 Fod høje

Top hæver sig henved 3000 Fod over den nærmest omliggende Is

Paa hosstaaendr Afbildning ses Fjældets øverste Tinde i Forgrun-

den, og man øjner til venstre i det Ijærne inde paa Isen de Fja

som Dalager formodede maatte ligge paa Østkysten, men som i
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Virkeligheden ikke ere andet end de Nunatak'er, der senere i 1878

ogsaa bleve besøgte efter en længere Vandring.

Efter Dalager vides kun faa at have betraadt Indlandsisen før

end den tydske Mineralog Giese cke, som for dansk Regning

foretog Undersøgelser i Grønland i Aarene 1806— 13. Han be-

handle dog blot lige Isens Rand nær ved Havet, og da man den

Gang ikke havde faaet Øjnene op for dens store geologiske Retyd-

aing, indskrænkede han sig til at give sin begejstrede Stemning

Luft i Følgende Ord:

^> Synet af dette frygtelige Ishav med alle dets glimrende,

spejlglatte Klipper, med dets bundløse Kløfter og Afgrunde, med

dets stivnede, uddøde Natur, hvor intet levende Væsen, ingen

Fugl. intet Insekt, ingen Orm er synlig, og hvor kun Larmen af

de oprørte Bølger, den knitrende Lyd af den frosne Sne eller

Rraget af et kalvende Isfjæld forstyrrer Naturens højtidelige Stil-

hed, griber den Rejsende med ubeskrivelig Forbavselse og paa-

virker hans spændte Indbildningskraft lige saa levende som Ita-

liens henrivende Egne. Hist evig Glæde i Naturen, her evig Sorg!

— Og dog — de ubeskrivelig dejlige Kæmpegrotter, som Sol og

Hav med forenede Kræfter have gravet i Strandens Isklipper og

farvet snart safirblaa, snart smaragdgrønne, snart sølvhvide

snart krystalklare, og som synes at kunne trodse Tid og

Evighed, medens de dog saa ofte styrte sammen, — alt dette

fylder Sjælen med en vis bange Glæde.«

I længere Tid hører nu Omverdenen ikke synderligt om
Indlandsisen, førend Dr. Rink i Slutningen af Fyrrerne og i

Halvtredserne begyndte at underkaste den en videnskabelig Re-

handling, der gav Impulsen til ganske nye Synsmaader om geo-

kc Forhold ogsaa i andre Lande. Dr. Rink gjorde ikke

Forsøg paa at trænge ind paa Isen, men koncentrerede sin

Virksomhed paa den lige saa betydningsfulde Side af Sagen,

at undersøge dens Rand og dens Omgivelser, samt at udfinde

dens Virkninger. Vi skulle her til Exempel kun anføre et Re-

sultat af disse Undersøgelser, da det tillige afgiver en god Illu-

stration til de storslaaede Naturforhold. Det er nemlig hans

Beregnii den Ismængde, som aarlig produceres paa Ind-

landet og derpaa igjennem Isstrømmene føres ned i Fjordene, og
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igjennem dem ad i Havet. »Vel besidder man«, siger Dr. Hink.

>ikke de fornødne Data. hvorpaa man kan grunde en slig Bereg-

ning« : imidlertid har han under sit lange Ophold i Grønland

stadig haft sin Opmærksomhed henvendt paa dette Punkt og

tror at have opnaaet et Overblik over den relative Isproduktion

fra de forskjellige Isfjorde. Idet nu Dr. Rink inddeler de i den da

bekjendte Del af Vestgrønland værende 28 Isfjorde i flere Klasser

efter deres Produktionsevne, finder han. at der fra hver af de

fem virksomste Fjorde, som alle findes i Nordgrønland, aarlig

føres over 1000 Mill. Kubikalenls ud i Havet. Dette Tal er natur-

ligvis kun meget tilnærmelsesvist og giver jo heller ikke noget

Maal for al den i Indlandet producerede Is, men det giver dog

et godl Begreb om de vældige Kræfter, som her ere i Virksomhed.

Dr. Rink nedlagde Resultatet af sine omfattende Under-

søgelser i Skrifter paa Dansk og Engelsk, og vakte derved

Interessen for Indlandsisen i vide Kredse. I følgende faa og

klare Ord .uiver han et Billede af dette vældige Isdækkes Mægtig-

hed og Betydning for Naturens Husholdning:

»Grønlands Indland«, skriver Dr. Rink. er især mærkeligt

derved, at det er det eneste Land paa den nordlige Halvkugle

og det eneste bekjendte Land paa Jorden, fra hvilket egentlige

Isfjælde, eller frit paa Havel -vommende Issfvkker paa henimod

1000 Fods Tykkelse eller mere. vides at have deres Oprindelse,

og hvor der findes egentlige Isfjorde, som hver udsender saa-

danne [sbjærge tillige med de dem ledsagende Brudstykker af

alle Størrelser til el samlel Beløb af over tusinde Millioner

Kubikalen, der spredes vidt over Havet, endog til henved 500

Miles Afstand. Vel maa der omkring Sydpolen lindes Egne,

hvor — som riet synes — endnu mægtigere svømmende [sbjærge

opstaa, men disse ere ganske ubekjendte. Kun del nordlige

Havs svømmende Ismasser opstaa af den omtalte Indlandsis,

som paa mange Steder gaar ad over Strandbredden og beskylles

af Havet, (,,i atter paa enkelte steder af disse stadig skyder sig

stærkl ud i Vandel og med del samme sønderbrydes <>o flyder bort.

Som Følge af del Kjendskab, Videnskabsmændene igjennem

Dr. Rinks Skrifter tik om Indlandsisen og den- Virkninger i

Grønland, henledte- efterhaanden deres Tanke paa del Spø
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nuial. om ikke en lignende Virksombed som.deii. der nu fore-

gaar i Grønland, ogsaa er fbregaaet i Skandinavien og Nord-

opa i længsl svundne Tider. Tidligere havde man ved for-

skjellige Hypotheser søgi at forklare sig en Del geologiske Fæno-

mener i Evropa og Amerika, som nu, da Dr. Rinks Undersøgelser

vare blevne bekjendte, mentes at maatte tilskrives Virkninger af

et forsvundet Isdække lig det, der i vore Tider skjuler det Indre

af Grønland.

Efter at man i mange Aar forgjæves har søgt efter andre

Maller til at forklare de gaadefulde Flytninger og Forandringer,

som man ser at være foregaaede paa Overfladen af store Land-

kninger, svnes nu. saa vidt vides, næsten alle at helde til

Ibi'iæld udenfor lsgrændsen langs Grønlands Østkyst).

(Efter „Meddelelser om Grønland" VI).

en saadan Antagelse, som den eneste Udvej. Grønlands Ind-

land med de tilhørende Isfjorde og Isfjælde afgiver altsaa nu de

Steder, paa hvilke man er i Stand til at iagttage de

samme Virksomheder, som formodes at have foranlediget de

nævnte gaadefulde Omvæltninger i det nordlige Evropa, der have

Anledning til saa mange Undersøgelser og Gisninger.«

edes Bkrev Dr. Rink i 1875 i sit Skrift „Om Grenland*

Indland og Muligheden af at berejse sam?ne u
, og de senere stadig

fortsatte Undersøgelser have med overbevisende Kraft stadfæstet

gneden af denne Antagelse. Ved Omtalen af disse Under-

Iser maa i første Række nævnes Normanden Kjerulf. Sven-

skeren Torell og i Danmark Johnstrup, men mange flere
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Videnskabsmænd ogsaa i adskillige andre Lande lave ivrig be-

skæftiget sig med det samme Spørgsmaal.

I Aaret 1860 foretoges der atter et Forsøg — langt nord-

ligere end tidligere — paa at trænge ind paa Indlandsisen. Det

var den bekjendte amerikanske Polarfarer Haves, som i Følge

med fem Ledsagere, deriblandt en dansk Mand, Carl Petersen,

vandrede ind paa Isen fra Port Foulke paa 78° 18' N. Bredde.

Rejsen foretoges sent om Efteraaret — i Slutningen af Oktober

— og Haves blev allerede paa den tredje Dag af haard Storm

fcvungen til al vende om, da han var 15 Mil fra Isranden i en

Højde af 5000 Fod over Ha\

Da del berejste Parti af Isen ligger paa en Halvø, kan det

tlig ikke regnes som henhørende til selve Indlandsisen.

! Tilfælde gav Rejsen ikke synderligt nyt Bidrag til vor

Kundskab om denne.

[del vi forbigaa et mislykket Forsøg paa med Hundeslæder

at trænge frem paa [sen, foretaget i 1*67 af den bekjendte

engelske Alpebestiger Whymper, komme vi nu til en Tid, i

hvilken der Sla<> i Slag fra forskjellige Sider foretages Angreb

paa Indlandsisen for at fravriste den dens skjulte Hemmeligheder.

Disse Forsøg indledes af Polarfareren Norden s ki<"»ld. som

den 19de Juli L870 med sin Landsmand, Naturforskeren Berg-

gren, og to Grønlændere besteg Isen fra 1 lunden af en Fjord

paa omtrent <i* " Bredde nogel syd tor Disko Bugten. De Rej-

sende fandt her Isen gjennemskaaren af dybe bundløse Kløfter

opfyldt af Kamme og Pyramider af indtil 40 Fods Højde.

Jævnlig mødte man lange Qade Fordybninger, i hvis Bund Smelte-

vandet fra den omgivende Is havde samlet sig til Sner eller

Damme. Paa mange Steder lignede Isen el oprørt Hav. der

pludselig var stivnet af Kulde. Utallige Flve gennemstrømmede

Isens Overflade, og om de end ikke forøgede Farerne ved Van-

dringen, afgave de dog lige saa tidspildende Hindringer som

Kløfterne, da man ofte maatte gjøre lange Omveje for at undgaa

dem. Ofte endte Elvene deres Løb over Isen ved at styrte ned

igjennem Huller, dannende brusende og larmende Vandfald.

I længere Afstand fra Randen traf Nordenskiold ingen Sten

paa Indlandsisen, men i Stedet derfor SM han overalt lodrette,
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cylindriske Huller af en til to Fods Dybde og fra nogle faa

Linjer indtil et Par Fods Tværrnaal, der vare saa tæt ved Siden

af hverandre, at man ikke kunde faa Plads til Foden imellem

dem, endsige til Soveposen. Paa Bunden af disse Huller var

altid el tyndt Lag af et graat Pulver, som ved Indsugning af

Varme havde været Aarsag til deres Dannelse. Nordenskiold

antager, at det omtalte mørkegraa Stof, som han kalder »Kryo-

konith«, er af kosmisk Oprindelse, medens andre antage, at det

simpelt hen ere lette Partikler af Yderlandets Fjælde, bortførte af

Vinden, og herfor turde den Omstændighed tale, at man stadig

ser det i størst Mængde i Nærheden af disse.

Allerede Dagen efter at de Rejsende havde betraadt Isen,

indsaa man Umuligheden af at føre alle Udrustningsgjenstandene,

der vare læssede paa en Slæde, videre med sig over et saadant

Terræn. Man tog derfor saa meget som muligt paa Skuldrene

og fortsatte saaledes Vandringen. Da Teltet var efterladt ved

Slæden, maatte de fire Rejsende nu om Natten ligge paa Isen,

kun beskyttede mod Nattekulden af to Soveposer. For øvrigt var

Vejret under hele Vandringen særdeles klart og smukt, og Varmen

kunde i Solen naa op til 25 å 30 ° C.

Paa Vandringens tredje Dag meldte Grønlænderne sig for-

trydelige, og alle Forsøg paa at overtale dem til at følge længere

med vare forgjæves; de vendte da om, og Nordenskiold og

Berggren fortsatte da Vandringen alene indtil den 23de Juli, da

de vare omtrent 7 l
/
2 Mil fra Isranden i en Højde af 2200 Fod

over Havet. Her vendte de Rejsende og naaede atter Yder-

hu idet d. 26de efter en temmelig besværlig Vandring.

Denne Expedition var den første, paa hvilken Mennesker

ere trængte et længere Stykke ind paa selve Indlandsisen, og gav

derfor ogsaa de første paalidelige Oplysninger om Isens Tilstand

i nogen Afstand fra Randen.

I l*7*i paabegyndtes efter Professor Johnstrups Initiativ

de »geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland« for

dansk Statsregning. Disse Foretagender , som i Begyndelsen

fornemmelig havde til Formaal at skaffe bedre Kundskab om
Landeta geologiske og mineralogiske Forhold samt i Forbindelse

dermed al tilvejebringe mere detaillerede Kort af Landet, end
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man hidtil havde haft, ere efterhaanden blevne udvidede til

ogsaa at omfatte andre Undersøgelser saa som Landets Plante-

arter og en Del af Dyreverdenen, de hydrografiske Forhold i

Havet og i Fjordene samt endelig anthropologiske [agttagi

over selve Beboerne af Grønland.

Blandt 0] gaverne for de Qeste af disse Expeditioner, som

siden den nævnte Tid hvert Aar ere blevne udsendte til Grøn-

land, har ogsaa hørt Forskningen af Indlandsisen oli dens Virk-

ninger. Saaledes var det ogsaa Tilfældet med en i 1878 under

Forf.'s Ledelse udsendt Expedition til Egnen imellem Godthaab og

Frederikshaab. hvor Kort over Kyststrækningen skulde optages

<>£ de sædvanlige l'udersøgelser iøvrigi anstilles. Expeditionen

bestod af den -enen- afdøde Geolog Kornerup og Arkitekt

Groth. Tegner og Assistent ved Expeditionen.

Efter at Kystlandet fra Godthaab til Frederikshaab - der-

under Ameralik-Fjorden med de inderste Forgreninger var

gjennemrejst. begav Expeditionen sig til Frederikshaab Is-

blink. Herved forstaas den Del af Indlandsisen under 62
'

., " Br.,

som træder helt ud til Kysten, kun adskilt fra Vandel ved en

ganske lav Sand- og Ler-Slette. Ved den omtrent 2 X

., Mil brede

Yderrand af denne Bræ foregaar paa Grund af særegne Forhold

ingen Kalvning. Man havde udset denne Egn til Sommerens

Isondersøgelser, dels for at skafte Lys i den af Dalager over-

leverede Beretning, dels fordi Forholdene paa dette Sted frem-

byde mange interessante Fænomener.

En Del af disse Undersøgelser er allerede tidligere berørt

ip. 24). og vi skulle da strax omtale en her foretagen større Is-

vandring. 1 Erkjendelsen af. at man fra selve Indlandsisens

Overflade kun kan overse en ydersl begrænsel Strækning, be-

sluttede man at søge al naa de ha Dalagers XunatakVr og flere

andre høje Punkter i Omegnen sete Fjælde langl inde paa Isen.

hvilke Dalager havde betegne! med Østerbygdens Fjælde. Man

ventede nemlig, at man Ira en al' disse højl over Isen- Overflade

fremragende Fjældtoppe maatte kunne se langt ind over Landet.

ha man ønskede at faa Kjendskab til Isen paa hele Strækningen

at' [sstrømmen, valgtes Udgangspunktet i Overensstemmelse her-

med heil ude ved Kysten. Herved blev Vejen over [sen ganske



32

vist DOget længere <>
;
j meget besværligere, i(Jet man kom til at

feretage Vandringen over et Isparti, der paa alle Sider er om-

givel af Nunatak'er, som danne Forhindringer for Isens jævne

Fremskriden og derved i høj Grad bidrager til at gjøre den

une og Pyramider af Is. (Kornerup). (Efter Meddelelser om Grønland I).

mere kløftet eller ujævn. Men netop af disse Aarsager forven-

tedes "i bedre Udbytte.

Bagagen og Provianten, som var beregnet til c. tre Uger,

bmrde man fordelt paa tre smaa Slæder, for at man lettere

kunde øre dem frem imellem Isens mange Hindringer. Til Ud-
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rustningen hørte ogsaa kanadiske Snesko samt Skier *). Omend-
skjønl Grønlænderne fra gammel Tid nære en vis Skræk for
Indlandsisen, som de tro er Opholdssted for alskens overnaturlige
Væsner, havde dog en ung Indfødt indvilliget i at deltage i

Vandringen, idet han

i Forvejen var ube-

kendt med dennes Va-

righed.

Den Ude Juli til-

traadtes Rejsen , og

man stiftede strax Be-

kjendtskab med en Del

af de Vanskeligheder,

som man fik at kæmpe
med paa den største

["'I af Vejen ud til

Endemaalet. Det vil være umuligt at give en detailleret Fremstilling

af alle de mangfoldige og idelig skiftende Ujævnheder og Kløiter paa

Stærkt kløftet Is (Kornerup).

*) Dette er dog ikke første Gang, som det synes, at Skier ere komne i

Øring med Indlandsisen. I »Nachrichten von Island, Grønland und
der Sfrasse Davis- af tidligere første Borgermester iHamborg Johann
A "' : Hamborg 1746) hedder det p. 158: »Den ovennævnte
Skippei har forsøgt det fat trænge ind paa Indlandsisen) paa alle
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Isen, men de vedføjede Afbildninger ville bedre end Ord give en

Forestilling derom. I Hovedtrækkene var Overfladen saaledes,

som Nordenskiold havde truffet den paa sin nys beskrevne Van-

dring dog vel gjennemgaaende mere kløftet og sammenpresset,

især i Nærheden af Nunatak'er.

Store Strækninger af Isen vare opfyldte af talløse Revner

paa Kryds og tværs, der ofte vare saa tæt ved hinanden, at

Mellemrummene, ad hvilke man skulde

bringe Slæderne frem, vare smallere

end selve Revnerne.

Paa andre Steder, navnlig længere

inde, vare de bundløse Kløfter paral-

lele, meget brede og ofte flere hundrede

Fod lange. Over dem førte der usikre

Snebroer, som benyttedes for at gjøre

Vejen kortere. Selvfølgelig vare de

Rejsende, hvor Terrænet blot tillod det,

forbundne ved et Reb, hvorved Ulykkes-

tilfælde afværgedes. Mange Steder

fandtes ingen Kløfter og Iskamme, og

Smeltevandet samlede sig da til større

og mindre Søer eller talløse Smaaeive,

som i Almindelighed ikke vare dybere

end at de kunde gjennemvades, men som til Gjengjæld kunde

have høje, stejle Rredder. Af og til mødtes dog ogsaa bredere

og dybere Elve, som maatte omgaas og som stedse ved den

Investe Ende styrtede sig ned igjennem en Revne eller en lodret

dyb Brønd. Man saa ogsaa saadanne Rrønde, hvis Elve nu ikke

mere existerede.

Vandfald paa Indlandsisen

(Kornerup) (Medd. o. Gr. I).

Maader, endog mod de lange Fodbrædder, som det er bekjendt at Lap-

perne og andre betjene sig af til deres Vintertog, men har ikke kunnet

komme meget langt ind i Landet; og efter at han havde mistet en af

sine Folk, som vovede sig noget længere forud og sank ned for deres

Øjne, saa at de vel kunde høre hans Skrig og Klager, men ikke komme
ham til Hjælp, har han maattet vende tilbage uden dette Menneske og

uden Jiaab om nogensinde at komme længere frem«. Denne Beretning,

Mineralogeu Stoenstrup har henledet min Opmærksomhed, paa,

har ogsaa Interesse derved, at den angiver det eneste bekjendte Til-

fælde, hvor Indlandsisen i Grønland har krævet Menneskeliv.



37

Ku Kløft paa Indlandsisen (Kornerap).

Paa Rejsens første Dage, da man befandl sig i ringe Højde

over Havet, fandtes ingen eller kun el meget tyndl Lag Sne paa

Overfladen og denne var da som oftesl besat med kantede
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skarpe [snaale, som omstaaende Afbildning fremstiller, og som

van 1 højsl ødelæggende for de under Fødderne bmidne beskyt-

tende Saaler af flettet Tovværk. Her var ogsaa den største

Strækning af Isen bedækket med et tyndt Lag af det afNorden-

skiold tidligere fundne mørke Stof (Kryokonith), som i Nærheden

af Fjælde næsten gav hele Isens Overflade et sort Udseende.

Heller ikke fattedes de ved dette Stof frembragte lodrette

Smeltehuller, som til Dels ere fyldte af Vand

og paa Bunden dækkede med dette mørke

Pulver.

Da man var kommen i en Højde af om-

trent et Par Tusend Fod over Havet, blev

Snelaget tykkere og i høj Grad hæmmende
for Vandringen ; thi om det end dækkede en

Del af Ujævnhederne, dannede det dog kun

altfor ofte et forræderisk Dække, der idelig

brast ved at gaa over det ; eller det var saa

blødt, at selv Sneskoene eller Skierne ikke

formaaede at bære en Mand oppe. Skierne

vare her mere til Ulejlighed, og man kunde

derfor kun undtagelsesvis benytte sig af dem.

Tidlig om Morgenen var Isen bedst, men faa

Timer efter Solopgang blev den allerede til

et sandt Ælte.

Imellem alle de beskrevne Former af

mindre farbar Is, fandtes dog ogsaa gode

Strækninger, og den 24de Juli naaedes saa

endelig Maalet for Vandringen, en af de

før omtalte Nunatak'er, som ligger ca. 9 72
Mil fra Udgangspunktet.

Syv Dage maatte nu Expeditionen paa Grund af Snestorm blive

paa denne Klippe, hvis Fod laa noget over 4000 Fod over Havets

Overflade, medens dens Top var endnu et Tusend Fod højere.

Opholdet var dog ikke uden Interesse, da der selv her langt

borte fra Yderlandet, viste sig at være en efter Forholdene uventet

frodig Vegetation. End videre saa man her nogle Smaafugle og

Ederkopper. Fra Toppen af Fjældet fik man et Par Gange et

Overblik over Egnen, medens Uvejret sagtnede. Saa langt Øjet

Ku I.sbrønd (Groth)

(Medd. o. Gr. I).
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rakte, saas Issletten at højne sig imod Øsl indtil Himmel og

Is smeltede sammen i en Horizont. der laa betydelig højere end

Iagttagerens 5000 Fod højt liggende Standpunkt. Et stor.

Skue frembød de omgivende Nunatak'er. Alvorsfuld ra<?ed»- 5

j*> får

Overfladen af snefri Is (Kornerup).

" 'rtf

.

'"
*

Smeltehuller, dannede al Kryokonith (Kornerup).

store sorte Fjældtoppe ad af Isen, imod hvis fremadskridende Be-

vægelse de dannede et Bolværk. I Mellemrummene imellem

Fjældene faldt [sen lig et amaadeligt >t<>rt frossent Vandfald paa

adskillige Hundrede Fods Højde og Qere Tusend Fods Brede

brat ned til den meget lavere Is Vest for Fjældene. Ved
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Koden af denne Bratning laa en stor Sø til Dels opfyldt af Is-

gælde. Paa vedføjede Afbildning ses til højre en Endemoræne
for den syd for Søen liggende højere Is.

Den 31te Juli forlodes Nunatak'en og den 5te Avgust naaedes
atter yderlandet efter en forholdsvis hurtig Vandring, der dog
blev en Del sinket af Taage. Vejret havde gjennemgaaende paa
hele Rejsen været stormfuldt og taaget, men forholdsvis mildt
med Temperaturer omkring Nulpunktet, og i Teltet, som var for-
synet med en løs Guttaperkabund, var det altid meget lunt, selv
om Natten.

Vi have maattet give denne Vandring en forholdsvis noget
længere Omtale, end vi egentlig ønskede, for at faa Lejlighed til

Parti af Isen ved de inderste Nunatak'er. (Kornerup). (Efter Medd. om Grønland I).

at forelægge Gjengivelser af en Del af de fortræffelige og oplysende
Afbildninger, somKornerup og Groth hjembragte fra Indlandsisen.

Vi komme nu til en i sine Anlæg langt betydeligere Rejse
paa Indlandsisen, atter udført af Nordenskiold. Han foretog

1883 en Expedition med Dampskibet »Sofia« til Grøn-
land, hvor det, som omtalt, bl. a. lykkedes ham at gjennemsejle
Isbæltet og lande paa Grønlands Østkyst. Som et af Expedi-
tionens Hovedformaal stod Udforskningen af Landets Indre paa

rammet.

Til Udgangspunkt blev valgt det samme Sted, hvorfra Nor-
denskiSld havde foretaget sin Isvandring i 1870, men denne Gang
talte Expeditionen i alt 10 Personer, nemlig, foruden Lederen
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ren Dr. Berlin. Kartograf Kjellstrøm, Styrmand Johannesen,

to Matroser, to Fangstmænd og to Lapper.

Den 5te Juli tiltraadtes Vandringen med en Udrustning be-

regnel til 50 Dage. Den følgende Dag indsaa man, at man ikke

vilde kunne føre saa megen Bagage frem over den ujævne Is,

og man nedlagde derfor en Del af den i Depot, saaledes at man

nu havde Proviant og Udrustning til 40 Dage, fordelt paa sex

Slæder. I de første Dage ledsagedes de Rejsende af et mindre

Selskab, hvoriblandt Hr. Hørring, Direktør for den kongelige

grønlandske Handel.

Da Isens Overflade viste de samme Former som de under

Rejserne i 1870 og 1878 iagttagne, behøve vi ikke her at op-

holde os videre derved. I Begyndelsen frembød Terrænet de

fleste Vanskeligheder, men blev dog bedre efterhaanden, som man

kom længere ind. Da de Rejsende vare komne en halv Snes

Mil fra Kysten og i en Højde af noget over 3000 Fod, begyndte

imidlertid Snelaget efterhaanden at medføre ny Vanskeligheder,

og sluttelig dannede det et saadant bundløst Pløre af Snesjap, at

man ikke kunde slæbe Slæderne længere frem, og man besluttede

derfor den 21de Juli, at standse Fremrykningen, da man var

naaet 15 Mil frem i en Højde af c. 4800 Fod.

Da man fra Isens Overflade kun kan overskue en "ganske

kort Strækning, havde man saaledes ikke ved denne Rejse faaet

synderlig større Overblik over Indlandsisen, end man tidligere

havde haft, idet man som omtalt paa Expeditionen i 1878 fra

de inderste høje Fjælde havde haft en vid Udsigt. Nordenskiold

besluttede derfor at udsende Lapperne, som paa hele Vandringen

havde gjort fortrinligt Gavn, paa en Skifærd imod Øst.

Medens det øvrige Selskab blev tilbage, droge de to Lapper

af Sted den 22de Juli om Morgenen og kom først tilbage den

24de "in Middagen efter 57 Timers Fraværelse og fortalte, at

de vine naaede 28 Mil længere ind i Indlandet over en jævn

Slette, som frembød et fortrinligt Skiføre. Barometret, som de

medførte, angav Vendepunktets Højde til 6200 Fod. Det var

Mangel paa Drikkevand, som havde nødsaget dem til at vende

om, thi da de vare komne nogle Mil fra den sidste Teltplads,

fandtes ikke mere Vand. og Sneen var fuldstændig tør. Fra
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Vendepunktet kunde de kun se en jævn Sut flade som hævede

sig terrasseformig indefter. Lapperne berettede endelig, at de

havde set to Ravne, som vare komne fra Nord og atter van-

vendte den samme Vej tilbage, da de havde krydset deres Vej.

Den 25de Juli tiltraadte hele Expeditionen Tilbagerejsen og

den 3dje Avgust naaede man Yderlandet.

Allerede 3 Aar efter Nordenskiolds sidste Rejse, altså a i

1886, foretoges en ny Kxpedition af »Civil Engineer« i de Forenede

Staters Marine Robert E. Peary. ledsaget af Maigaard.
Assistent i den kongelige grønlandske Handel.

Det var oprindelig Hensigten at foretage dette Forsøg med

Hundeslæder, men i sidste Øjeblik forlode de Grønlændere, som

vare engagerede hertil, Peary. idet de tillige bortførte Hundene.

Peary og Maigaard besluttede da at gjøre Forsøget uden Grøn-

lændernes eller Hundenes Hjælp. Til Udgangspunkt valgtes

Bunden af Pakitsok-Fjorden (69 V2
° Br.), fra hvilken Indlands-

isen kun er adskilt ved en smal og lav Strimmel Land.

Den 6te Juli om Eftermiddagen begyndte selve Isvandringen,

efter at de to Rejsende, tildels assisterede af en Grønlænder.

i Forvejen havde ført Bagagen, som var læsset og surret paa

to Slæder, et Stykke ind paa Isen. Der medførtes Proviant til

30 Dage, hvorat dog en Del blev nedlagt i flere mindre Depoter

paa Udrejsen. Man medførte intet Telt. derimod to Soveposer

og nogle Presenninger til Ly for Vind og Vejr. og inde i Landet,

hvor Sneen var tilstrækkelig fast, byggedes en Snehytte paa

hver Rastplads. Til Udrustningen hørte ogsaa Skier og Sne-

sko. Slæderne bare Navnene »Sweethearl <>:i Princes? Thyra

Da man havde overvundet Vanskelighederne ved Trans-

porten af Bagagen paa den første, stærkest stigende Del af

Vejen, naaede man et Terræn, hvor Isen var dækkel af et Lag

Sne, der frembød en jævn Overflade, saa haard, at hverken

de Hejsende eller Slæderne sank i. Man valgte den højst for-

Quftige Ordning at .-<>vr om Dagen og pejse om Natten. Dette.

Bom var let udførligl ander denne Bredde og paa denne Aarstid,

da det er lyst hele Natten, medførte, a1 Varmen ikke generede

de Rejsende synderlig under deres Arbejde med at trække

Slæderne, og at Nattekulden ikke forulæmpede deres Søvn.
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Temperaturen under Vandringen var næsten stadig under Fryse-

punktet, hvilket har været Aarsagen til Snelagets Haardhed.

Hen laveste Temperatur var -f- 14° C, den højeste +
s" C.

Over et. saadant jævnt Terræn gik det nu rask fremad. Kun

ved forholdsvis høj Temperatur, som gjorde Føret blødt, eller i

Taage og stormende Vejr med Snefog, der ikke indtraf saa

sjældent, voldtes der de Rejsende endel Ophold. Den 17de Juli,

da man var 25 Mil fra Udgangspunktet og i en Højde af c. 7300

Fod over Havet, maatte man opgive Tanken om at trænge

længere frem, da Provianten begyndte at slippe op, og da det

samtidig blæste en haard Storm af S. V. med Snefog.

Den 19de, da Vejret havde bedaget sig noget, begyndte

Hjemrejsen, der gik over Forventning hurtig, idet man havde

omdannet de to Slæder til en »Isbaad« ved at benytte en Presen-

ning som Sejl, en Alpestok som Mast og en Ski som Ror. Med

denne improviserede »Sejler« gik det ofte med Jærnbanefart

for den friske Kuling ned over den glatte, temmelig stærkt

hældende Flade. Først da man var kommen saa langt ned, at

Sneen ophørte, maatte man atter paa sædvanlig Maade trække

Slæderne over den ujævnere Is. Den 24de Juli naaede man
tilbage til Udgangspunktet.

Samtidig med de her omtalte længere Rejser paa Indlands-

isen ere de af Dr. Rink paabegyndte lige saa vigtige Undersøgel-

ser ved dens Rand blevne fortsatte af Toreli (1858), Normanden

Hel land (1876) og senere af en Del af de til „de geologiske og

geografiske Undersøgelser i Grønland« henhørende Expeditioner.

Blandt disse sidste maa især fremhæves Undersøgelserne ved de

store Isfjorde i Nordgrønland af Mineralogen Steenstrup og

af Marineløjtnanterne Hammer og Ryder. Af de om-

fattende Undersøgelser foretagne baade Sommer og Vinter, ville

vi kun anføre, at der i Nordgrønland findes »Isstrømme«, i hvilke

Hastigheden er maalt til 99 Fod i Døgnet, medens Hastigheden

i en af Alpornes Gletschere kun beløber sig til nogle faa Fod.

Der er ogsaa hyppig foretaget Maalinger af Isfjælde, og for at

give el Begreb om deres Størrelse skulle vi anføre følgende.

mer har saaledes maalt et Isfjæld der var 195 Fod over
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Vandspejlet, og den samlede Masse af den over Vandet værende

Del afFjældet udgjorde c. 75 1

2
Millioner Kubikfod, men da !

holdet imellem denne Del og Fjældets hele Volumen kun er

1 til 8V2 , indtog hele Isfjældet et Rumfang af c. 641 Millio-

ner Kubikfod, altsaa lig en Tærning med en Side af 862 Fod.

Dette Fjæld hørte dog langt fra til de største. Samme Iagttager

maalte saaledes Højden af et andet Isfjeld til 345 Fod.

I korte Træk har man ved de i det foregaaende omtalte

Undersøgelser faaet følgende Kjendskab til Indlandsisen, hvilket

har Betydning for Rejser der:

Fra ukjendte Højder i Landets Indre, hvilke i det mindste

paa enkelte Steder overstige 7 til 8 Tusend Fod, sænker Is-

dækket — hvis Tykkelse er adskillige Hundrede, ofte maaske ogsaa

over Tusend Fod — sig i store Bølgelinjer eller Terrasser jævnt

ned til Foden af Kystlandets Fjælde. der i Almindelighed have

en betydelig større Højde end Isens Rand. Set fra et saadanl

højt Fjæld, ligner Isen en jævn, svagt bølgeformig Sneslette : men

betræder man den, vil man paa de fleste Steder finde dens

Overflade meget ujævn og kløftet. Da Ismassen er i stadig

Fremadskriden nedefter, er Overfladen meget ujævn der. hvor

Fjælde og Ujævnheder i Underlaget gribe forstyrrende ind i

denne Bevægelse.

Fra en vis Højde, der afhænger af Stedet og Aarstiden, er

[sen dækkel af Sne. som er blød og vanskelig at passere, aaar

Temperaturen er over Frysepunk ih. mon som ofte kan danne

en fortrinlig jævn og haard Bane i Frostvejr, især naar Over-

fladen ved Temperaturvexlen har undergaael Smeltning og I

ning.

Isens Rand danner paa mange Steder en lodrel Mur, som

kun er bestigelig ved Hjælp af Stiger, Reb eller lignende,

som endda hyppig er adskilt fra Landel ved lerfyldte Elv<

Søer. Paa andre Steder derimod bestiges [sen uden Vanskelig-

heder, og Endemoræner danne ofte en let Adgang til den.

I Forbindelse mod de her anførte Kjendsgjerninger er man

kommen til den Slutning, al hele del Indre af Grønland er dækket

at Indlandsisen, idet der et eller andet Sted skulde gaa en

Højderyg fra Nord til Syd. hvorfra Isen skulde skraane
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jævnt ned til begge Sider. I

Almindelighed har man anta-

get, at denne Højderyg skulde

ligge nærmere Øst- end Vest-

kysten, idet man har troet, at

der skulde være langt flere og

større Isfjorde paa Vestkysten

end paa Østkysten, hvad altsaa

betingede et større Opland for

førstnævnte Kyst. De senere

Aars Erfaringer have dog godt-

gjort, at ogsaa en stor Masse

Isfjælde komme fra Østkysten,

og det turde derfor maaske

være lige saa rimeligt at an-

tage, at Indlandsisens højeste

Del omtrent ligger midt i Lan-

det og maaske snarere ligner et

stort Plateau især i den nordlige

og bredeste Del af Grønland.

Hosstaaende Tavle, som frem-

stiller et idealt Tværsnit igjen-

nem Landet fra Øst til Vest,

blev tegnet efter Expeditionen

i 1878. Den har Interesse de-

rved, at Isens Højde ifølge

Slutninger af de bekjendte

Forhold fra Landets og Isens

ydre Egne er angivet til

10,000 Fod, netop den samme

Højde, som Dr. Nansen nu

har fundet paa sin Rejse.



III.

Dr. Nansens Expedition.

D,en 9de November spredtes med Lynets Hast over hele

Norden og derfra videre ud over Jorden det glade Budskab om,

at Dr. Nansen og hans Ledsagere vare ankomne til Grønlands

Vestkyst efter at have gjennemrejst Landet. Dot var det i den

arktiske Histories Annaler vel bekjendte Dampskib »Fox«, som

havde Æren af at bringe denne Efterretning først til Norge, til

Hjemstavnen for Helten i Sagaen om denne dristige Færd, der

vil blive indskreven som et af de kjækkeste Foretagender i de

arktiske Egne.

Men lad os først se, hvem den Mand er, som i saa kort Tid

har kunnet bringe sit Navn paa alles Læber, og hvis Mod. Kraft

Ihnldi'iihed overalt har vakt Beundring.

Dr. Nansen nedstammer paa fædrene Side fra den fra

Kjøbenhavns Belejring og Suverænetetens Indførelse bekjendte

Borgermester Hans Nansen. Han er født i Kristiania den LOde

Oktober 18(51. Fra han var fire Aars Gut, har han øvet sig i al

Slags Idræt, og som sexten Aars Yngling havde han taget alle

de første Præmier for Skøjte- og Skilob. som kunde tages af

ukonfirmerede Drenge, og i 19—20 Aars Alderen vandt han don

største Pris, som kunde tilfalde Kristianias Skiløbere.

Han er tillige en fortrinlig Skytte, og har vundet den norske

Skarpskytte Medalje. I L882 deltog han i et Togt med Fangstskibel

Viking fra Arendal til Havene imellem Spitzbergen og Jan

Mavn. og hor benyttede han sin Tid saa godt som Skytte, at

han mod egen Haand nedlagde 5 å 600 store Sæler, og da Vi-
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king« i Juni og Juli Maaned laa i Besæt af [sen i Danmark-
strædet under Grønlands Østkyst, fældede lian 14 Isbjørne. Under

denne Indespærring, da man stadig havde den golde Kyst i S

modnedes, som han selv beretter, i lians unge Hjærne den Plan

at gaa over Isen i Land. samt muligen herfra at trænge

ind paa Indlandsisen. Aaret efter, da han hørte nm Norden-

skiølds anden Isvandring. antog den sidste Del af Planen alde-

les bestemt Form, og han blev fast besluttet paa, oaarTid meldte

sig, at forsøge den bragt til Udførelse.

Med den her fattede Plan for Øje havde han paa alle Maa-

der søgt at hærde sit Legeme. Han har saaledes i de senere

Aar foretaget adskillige opsigtvækkende Ture midt om Vinteren

over Norges Højfjælde og har bl. a. paa denne Aarstid gaaet paa

Skier over Fjældene fra Bergen til Kristiania. Endnu i Slut-

ningen af Januar 1888 gik han fra Ejdfjord over Hardangervidden,

hvor han overnattede i -=-25° C. i sin Sovepose, og i Slutningen

af Marts gjorde han en længere Vandring paa 5 Dage med en

af de belæssede Slæder, som han agtede at bruge til den paatænkte

I rrønlandsfærd.

Foruden at være en fortrinlig Sportsmand er Dr. Nansen

en særdeles lovende Zoolog og har i denne Egenskab An-

sættelse som »Konservator« ved Musæet i Bergen. Umiddelbar!

før han begav sig paa sin Grønlandsfærd og midt i Forberedel-

sernes Travlhed, disputerede han i Kristiania for Doktorgraden.

Dr. Nansen har ogsaa i de senere Aar givet sig noget af med

at tegne og male, og hans Begavelse i den Retning er saa stor.

at hans Lærer fandt, at han burde ofre sig udelukkende for

Kunsten. Han er en dyb alvorlig Natur og ynder Ensomhed,

saa han paa alle sine Ture over Land altid har færdedes alene

Nansen offentliggjorde sin Plan om at pejse igjennem (iron-

iand bl. a. ved en Afhandling i del norske Tid-skrift Naturen

i Begyndelsen al' 1888

Denne Plan uik i korte Træk ud paa følgende: Med nogle

al' de bedste og mest udholdende Skiløbere vilde han i Begyn-

delsen at Juni med et at <le norske Sælfangerfartøjer gaa li-a

Island mod l ironiands Østkyst omtrent ved 66° Br. Og Skibet

skulde forsøge ai naa nul imod Kysten saa langl som muligt

l
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Hvis det ikke skulde lykkes at naa denne, skulde Expeditionen

forlade Skibet og gaa over Drivisen i Land. Til at sætte over

det aabne Vand, som antagelig vilde findes, vilde han medføre

tn let Baad paa Meder, saa at den kunde trækkes over Isflagerne.

Naar man var kommen i Land skulde Vandringen tiltrædes paa

Indlandsisen, idet Kursen skulde sættes paa Kolonien Christians-

haab ved Diskobugten, hvortil Afstanden er c. 90 Mil. Denne

sidste Del af Rejsen haabede Dr. Nansen at kunne udføre i en

Maaned. Naar han havde Haab om, at denne Plan vilde lykkes,

saa var det af følgende Grunde:

For det første vilde en Expedition bestaaende af øvede Ski-

løbere have en stor Fordel fremfor tidligere Expeditioner , idet

Skierne under en Skiløbers Fødder absolut maatte frembyde det

fordelagtigste Middel til at komme frem over Snemarker som

dem, der sandsynligvis vilde findes i Grønlands Indre.

For det andet vilde en Expedition, der gaar i Land paa Øst-

kysten, kun behøve at tilbagelægge Vejen igjennem Grønland én

Gang, idet der paa Vestkysten findes Kolonier, hvorfra Expedi-

tionen kan vende tilbage til Evropa, medens en Expedition, som

udgaar fra Vestkysten maa tilbagelægge Vejen to Gange.

Dr. Nansen indsaa meget vel den Ulæmpe ved sin Plan, at

han vilde afskære sig Tilbagetoget, men han ansaa dette netop

for en Spore til at opbyde det yderste for at naa Vestkysten.

»Hvad kan vi nu vente at finde i Grønlands Indre?« spørger

Dr. Nansen til Slutning i den omtalte Afhandling. Af hans Svar

fremgaar det, at han ikke har Tro paa det isfri Indre, og venter

altsaa ikke at finde andet end Is og Sne paa hele sin Færd

igennem Landet, men han haaber ikke desto mindre ved Iagt-

tagelser om Højdeforholdene, om Vandskjellet, om Sne- og Isfor-

hold osv. at skaffe Bidrag til Løsning af en af vor Jords geolo-

giskeGaader. Ligesom en stor Del af Nord- og Mellem-Evropa,

England og Nordamerika i tidligere Tid have været dækkede af

en lignende Indlandsis, som nu dækker Grønland, saaledes har

la Grønland haft Perioder med et saa mildt Klima, at Planter,

hvis Hjemstavn nu er Nordafrika og de kanariske Øer, have

kunnet trives der. og hvis forstenede Levninger endnu findes

mange Steder i Nordgrønland. Aarsagerne til saadanne For-



51

andringer i Klimaet ere endnu ikke udgrundede, men skal man
nogensinde finde ud deraf, ligger del vel nærmesl for Haanden

at undersøge Forholdene der, hvor man endnu har el Billede af den

Istid, som tidligere har hersket i mange andre Egne paa Jorden.

Foruden at hjembringe Bidrag i den antydede Retning

haabede Dr. Nansen ogsaa at skafte Oplysninger om andre

Forhold, saa som de meteorologiske, om det mørke Stof Kryo-

konith), der overalt tidligere er fundet paa Indlandsisen samt

om den Flora af mikroskopiske Plantet- . der virkelig findes

her som overalt paa Polaregnenes Snemarker, og hvortil Kjend-

skabet skyldes de svenske Expeditioner. Sammen med denne

Sneflora existerer der ogsaa nogle megel smaa Dyr (Snetopper,

smaa Orme o. 1.), som drage Næring af disse Sneblomster«.

Det manglede ikke paa advarende Røster imod Udførelsen

af Dr. Nansens Forsæt, og dette er ikke at undres over, da jo

kun faa den Gang kjendte hans Energi og Udholdenhed, hvorved

han har besejret alle de Vanskeligheder, som mange den Gang

troede han havde undervurderet.

Men disse Advarsler kunde ikke afskrække en .Mand som

Dr. Nansen, der snarere lod sig ægge af dem. Da han tillige var saa

heldig hos den kjøbenhavnske Mæcena s, Etatsraad Gamél, som

alt tidligere ved flere Lejligheder har vist sin -tore Interesse for

den Slags Foretagender, al linde den nødvendige pekuniære

Understøttelse, gav han sig strax i Færd med Forberedelserne

til Hejsen.

Del voldte ham Ingen Ulejlighed at skalle sig Ledsagere til

den dristige Færd. Allerede midi i Februar var der omtrent

|0 Ansøgere, og der indløb stadig telegrafisk Begjæring fra

tiere om at komme i Betragtning. Da Kxpeditionen sluttelig var

lamlet bestod den af følgende Deltagere:

Dr. Er. Nansen født 1861

Løjtnant 0. C. Diet ricbson . . 1866

Styrmand \. I ». Sverd m p . . . 1866

Gaardbruger Kr. Kristiansen — L866

Lappen ( ) I e I \ a v n a — Is Il;

— Samuel Bratto .... L861

Alt til Udrustningen henhørende Materiel var forarbejdet af

i-
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Den Nansenske Expeditions Medlemmer.
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letteste og stærkeste Materiale. Paa 5 smaa Slæder med brede,

staalbeslagne Meder skulde Provianten og den øvrige Baj

dels trækkes, dels sejles over Indlandsisen, idet en Del af Telt-

dugen var indrettet til at kunne bruges som Sejl. Til Fod-

beklædning anvendtes saakaldte Løjpursko saml endvidere

Isbrodder og jærnbeslaaede Skier, under hvilke der kunde

anbringes Skind for bedre at kunne staa imod op ad Bakke

kanadiske Snesko 0£ Snesaaler. Den øvrige Bagage bestod af

Telt. Soveposer af Henskind. Kautschukmadratser. Tove Bøsser,

Amunition, Kogeapparat med tilhørende Spiritus. Reservekheder.

Skistave, de nødvendige Instrumenter og endelig Proviant, be-

staaende af Pemmikan (tørret Kjød blandet med Fedt), Lever-

postej, Brød, Chokolade og Conserves. Drikkevand skulde

skaffes ved Smeltning af Sne. dels paa Kogeapparatet, dels i

Kautsehukflasker til at bære inden for Klæderne. For at værge

de Hejsende mod den farlige Sneblindhed medførtes Snebriller af

forskjellig Form. Slæderne vare ea. 10 Fod lange og 2 Fod brede.

Hele Udrustningen var saa omhyggelig forberedt som muligt.

Kxpeditionens Medlemmer afrejste fra Norge l il Skotland.

medens Dr. Nansen først lagde Vejen over Kjøbenhavn, hvorfra

han med Postdamperen »Thyra afrejste til Island den 5te Maj.

1 Leith gik de andre Deltagere i Expeditionen ogsaa om Bord i

-Thyra«, og den 18de Maj vare alle paa Island og afrejste der-

paa til Dyrefjord, hvor de vilde afvente Jasons Ankomst.

Jason . Kapt. Jacobsen af Stavanger, var nemlig bestemt til

at tore Expeditionen over ad Grønland til. Medens de laa i

Dyrefjord, bestege de for at vedligeholde <U'vi-< Øvelse i Ski-

løbning den c. 2 (.t<»i> Kod bøje Glauma Jøkel, ved hvilken Lej-

lighed den ene at Kapperne var saa uheldig at falde Og Sprænge

et Senebaand i Knæet, men han blev dog senere saa rask. at

han kom til at deltage i Hejsen.

Fra Dyrefjord, hvor den danske Orlogsdamper Fylla bragte

den en Hilsen til Farvel, blev Kxpeditionen den :Mje Juni af-

hentet af en lille Hvalfangerdamper Isafold . der førte den ad

til Jason . der Dagen forud var ankommen til [safjord og

herfra skete saa den endelige Afrejse fra Island den Ide om
Eftermiddagen.
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Man havde haabet i forholdsvis kort Tid at naa saa nær

ind til Østkysten af Grønland, at Expeditionen med Udsigt til

snart at naa Land kunde forlade Skibet, men dette lykkedes

først midt i Juli. I al den Tid flakkede »Jason« om mellem

Isen i Danmarkstrædet, idet man ingen Steds kunde komme

Landet tilstrækkelig nær. Man kan forestille sig, i hvilken

Sindsstemning denne Ventetid maa have sat de Rejsende, da

hver Dag og Time af den korte Sommer var kostbar for dem.

Fra Island havde Dr. Nansen medtaget en Hest, som han

haabede kunde have ydet Assistance ved Bagagens og Baadens

Transport over Isen og maaske i Land, men som i al Fald vilde

kunne afgive en værdifuld Forøgelse af Proviantbeholdningen,

hvis den skulde have vist sig ubrugelig hertil. Denne Hest blev

man nu nødsaget til at slagte den 9de Juli af Mangel paa Foder

til den.

Endelig den 13de Juli sattes atter Kurs over imod Grøn-

land: den 15de var man Fjældtoppene ved Kap Dan paa omtrent

10 Mil nær og passerede derpaa dette Forbjærg med et 4 til 5

Mils bredt Isbælte imellem sig og Land. Den 17de var man

lige ud for Mundingen af Sermilik-Fjorden (657* ° Br.), og i en

Afstand fra Land som er angivet til nogle Mil og Vejret var da

smukt og roligt. Her forlode Dr. Nansen og hans Ledsagere

»Jason« i den frejdigste Stemning og med Tillid til at deres

Færd vilde lykkes. Foruden Expeditionens egen Baad medtoges

en af Jasons« Baade.

Ved Midnatstid syntes Expeditionen at være halvvejs over

Isbæltet.

Nansens sidste Hilsen til sine Landsmænd i »Jason« sendte

lian fra Toppen at en Isskosse, idet han svingede med Huen.

Et Taageslør faldt nu for Expeditionen, og dette løftedes først,

da -Fox« den 9de November til Norge bragte den betydnings-

fulde Efterretning, at Grønland var gjennemvandret fra Øst til Vest.

Efterretningen om at Nansen og Ledsagere havde forladt

Jason < naaede Omverdenen i Begyndelsen af Avgust. Da det

led hen i Oktober Maaned, og det ene Skib efter det andet var

hjemkommen fra Grønland uden at have medbragt Efterretninger

"in Nansen, begyndte mange at blive ængstelige for ham og



hans Rejsefæller. De. der vare inde i Sagen, vidste imidlertid.

at man ikke kunde vente at faa noget at vide. førend Brig

»Peru<- eller Dampskibet »Fox ankom.

Kort Tid førend sin Afrejse havde nemlig Dr. Nansen hen-

vendt sig til Hr. Hørring. Direktør for den kongelige grøn-

landske Handel, for at anmode om. at der maatte blive truffet

Foranstaltninger til at yde den fra Indlandsisen eventuelt

ankomne Expedition den fornødne Støtte paa Vestkysten. For-

holdene her ere jo nemlig af den Natur, at de Rejsende langtfra

vilde være i Sikkerhed, selv om de havde overvundet alle

Indlandsisens Farer. De kunde nemlig muligvis være oaaede

ned til Kystlandet paa et Sted. der laa i mange Miles Afstand

fra nogen beboet Plads, adskilt fra denne ved en ufremkomme-

lig Bjærgegn, ved Søer. Fjorde eller Elve. som de Kejsende med

deres smaa Hjælpemidler o? uden Baad vilde have li.if't den

største Vanskelighed ved at passere.

Dr. Nansen anmoder derfor om, al Grønlænderne iChristians-

haab Distrikt maatte opfordres til at holde Udkik etter Expedi-

tionen i den Tid. da den kunde ventes (fra Udgangen af Juli

til Midten af September), og end videre anmoder han om Tilladelse

for sig og sine Ledsagere til at rejse hjem med et al Skibene.

tilhørende den kongelige grønlandske Handel.

I Henhold til denne Anmodning tildeltes der Dr. Nansen

de nødvendige Kreditiver. Der blev end videre sendt Ordre til

Nordgrønland om. at Expeditionens eventuelle Ankomst til Syd-

siden af Diskobugten maatte blive bekjendtgjorl for de derboende

Grønlændere med Tilkjendegivelse af. at den. der forst bragte

Efterretningen om Nansens Ankomst, vilde faa udbetalt en Dusør.

End vider«- bestemtes det, at der i Tiden fra den 22de Juli til

den 16de September en Gang agentlig og helsl hver Søndag

skulde udsendes Kajakmænd, medhavende lidt Proviant, til to

Fjorde syd for Christianshaab smut til del Sted, hvor Norden-

skiold i L883 var gaael op paa Isen. Dr. Nansen havde valg!

disse steder, da Egnen her er lav og lel fremkommelig Han

vilde give sil Opholdssted tilkjende ved paa nærmeste Højde al

en Stang eller Varde.

En i samme Aand affattet Bekjendtgjørelse blev tilstillet
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Bestyreren at Grønlands sydligste Koloni, Julianehaab, for det

Tilfælde, at den Nansenske Expedition efter et mislykket Forsøg

paa at komme over, skulde søge omkring Kap Farvel og om
til de danske Kolonier paa Vestkysten.

I Overensstemmelse med disse Dispositioner er den anordnede

Inspektion af Kysten paa de nævnte Steder bleven foretaget, og

forelages sikkert endnu med Hundeslæde, saa ofte Forholdene

blot tillade det, thi om Nansens Ankomst til Godthaab ved man
endnu intet saa langt nord paa og faar det ikke at vide, førend

en Gang til Foraaret.

Interessen for Expeditionen var saa stor, at Bestyreren af

del nærmeste »Udsted« (en mindre Handelsplads under en

Koloni) af sin egen Lomme udlovede en klækkelig Dusør for-

uden den alt tilsagte til den Grønlænder, som bragte Efterret-

ning om den, og ved den nærmeste Koloni havde man anskaffet

norsk Flag i Forventning af den store Begivenhed.

For at Expeditionen kunde komme hjem, bestemtes det af

Avtoriteterne i Grønland, at Briggen »Peru«, Kaptajn Kø hier,

som var klar til Hjemrejsen fra Nordgrønland i Begyndelsen af

Avgust, skulde vente ved Kolonien Egedesminde (68
3
/4

° Br.)

indtil henimod Slutningen af September for at afvente Expedi-

tionens Ankomst Ira Indlandsisen. De andre Skibe, som havde

besejlet Nordgrønland, vare hjemkomne saa tidlig i Aar, at der

ikke kunde være Tale om med dem at have faaet Efterretning

om l)r. Nansen, og »Peru« var saaledes det eneste Skib fra

Nordgrønland, som kunde bringe nyt. Der kunde dog ogsaa

være don Mulighed, at Expeditionen havde maattet opgive

Rejsen igjennem Grønland og var søgt ned til de sydlige

Kolonier paa Vestkysten, og saafremt den i dette Tilfælde var

kommen tids nok, kunde Dampskibet »Fox«, Kapt. Olsen, der vilde

forlade Ivigtut (61° Br.) efter Midten af Oktober, muligvis med-

bringe Expeditionen eller dog nyt fra den.

Peru« afgik fra Egedesminde den 20de September og mødte

jstrædet vedholdende sydvestlige, til Dels stormende Vinde,

al deD først var passeret Kap Farvel den 17de Oktober.

Den 3dje Oktober var man paa Godthaabs Bredde, altsaa samme
Tid, da Nansen og Styrmand Sverdrup vare ankomne dertil.
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Men dette vidstes jo ikke i -»Peru . og selv om det havde være!

bekjendt. kunde Skibet ikke uden stor Risiko for en Overvintring

have anløbet denne Havn saa sent paa Aaret. I Nordsøen blev

Skibet opholdt af svære Storme og blev her prajet af en dansk

Damper. De Efterretninger, som denne bragte til Kjøbenhavn.

tydede ikke paa. at Expeditionen var om Bord i »Peru«, og

derfor kunde der først nu være Anledning til at nære Frygl

for den. Men heldigvis var Frygten ugrundet, thi den 9de

November indtraf som ovenfor berørt Telegram fra Kaptajn Olsen.

Føreren af »Fox*, som var tyet ind til Farsund af Mangel paa

Kul. at Nansens Expedition var i god Behold ankommen til

Egnen ved Godthaab. efter at være kommen igjennem Grønland.

»Fox« var afgaaet fra Ivigtul den 18de Oktober, men var

paa Grund af Storm vendt tilbage igjen, og medens den lettede

Anker den næste Dag indtral Kajakmænd nord fra med Brev fra

Di-. Nansen. Et af disse var til Kaptajn Olsen med indtrængende

Anmodning om at løbe op til Godthaab for at afhente Expedi-

tionen, saafremt dette blot var muligt. Men dette var desværre

ikk<- muligt eller i al Fald i høj Grad utilraadeligt, thi Aarstiden

var allerede saa langt fremrykket, al en eller anden Forsinkelse

eller et Uheld, som let vilde kunde indtræffe i dette af Isfjælde

opfyldte stormfulde Farvand lel knude have hafl en Overvintring

ved Godthaab til Følge, og dette turde man paa ingen Maade udsætte

sig for af Hensyn til Post og Passagerer, der skulde hjem. Del

lille Skih havde 45 Kryolitharbejdere om Bord foruden andrePas-

erer og sin egen Besætning og i Tilfælde af en Overvintring

vilde det sikkert have knebet megel med ;tt skaffe Proviant til

saa mange Folk ved Godthaab, ikke at tale om den [Jorden,

som 45 ledige Arbejdere lei vilde have forvold! ved den frede-

lige lille Koloni. Naar dertil kommer de ikke ubetydelige Ud-

gifter ved en saadan Overvintring, vil man indse, at der har

været skjellig Grund for, ikke al knude Imødekomme Nansens

Ønske, saa megel mere som Expeditionen var i god Behold

i Sydgrønlands gjæstfri Hovedstad. Brevene fra Godthaab

havde værel l-i Dage undervejs for at oaa ned til [vigtut,

som ligger godt et halvt hundrede Mil sydligere. Det ei ikke

at undres over, al der er gaaet saa lang Tid hertil, naar



58

man tænker paa de korte Dage og paa, at daarligt Vejr sikker-

lig har værel fremherskende paa denne Aarstid. Det kan ikke

være de samme Kajakmænd, der har bragt Brevene fra Godt-

haab heil ned til Ivigtut, thi ingen Grønlænder vilde indlade sig

paa al Fjærne sig saa langt fra sit Hjem paa den Aarstid: der

er sikkert ved Fiskernæsset (63° Br.) og ved Frederikshaab (62°

Br.) ja vel endnu flere Steder skiftet Postmænd.

Det af »Fox« hjembragte Brev fra Nansen til Etatsraad

Gamél lyder saaledes:

Godthaab. den 4de Oktober 1888.

Saa har jeg da endelig den store Glæde at kunne meddele

Dem, at Grønland er gjennemfaret fra Øst til Vest!

Des værre tillader ikke den knappe Tid mig nu nogen de-

tailleret Beskrivelse; jeg maa blot rable nogle Ord med den

Kajakmand, jeg nu sender syd efter, for om muligt at standse

Dampbaaden »Fox« i Ivigtut og at forsøge at formaa den til at

tage os med hjem i Høst. For det Tilfælde imidlertid, at Ka-

jakbudet skulde naa Damperen, men at denne maa gaa uden at

kunne hente os, er det, jeg skriver disse faa Linjer til Dem, for

dog at underrette Dem om, at vi nu er i Live og til og med

godt i Live.

Som De vil vide, forlod vi »Jason« med de bedste Udsigter

den 17de Juli og troede, vi allerede næste Dag skulde naa Land.

Men heri bleve vi skuffede.

Isskruninger, Malstrømme, ufremkommelig Is, hvor man
hverken kunde ro eller trække Baadene, standsede os. En Baad

blev knækket, men repareret og blev atter lige god. Drev til

Havs med syv Mils Fart i Døgnet. Drev i Isen i tolv Dage.

Arbejdede os mod Land, holdt tre Gange paa at naa det, blev

tre Gange atter sat til Havs med større Fart end vi kunde ar-

bejde ind. Holdt en Gang — i et helt Døgn — meget nær paa at

blive ødelagte i et Hav med voldsom Brænding, som stod paa Isen.

Drev efter tolv Dages Drift i Land ved Anoretok — nord

for Cap Farvel paa 61 Grader, nogle Minuter, husker ikke i

Øieblikket. Ror nord efter, naaer Umivik, hvor Overfarten over

Indlandsisen begynder 15de Avgust.



59

Sætter Kur- paa Christianshaab. Møder svære Snestorme

og tungt Føre. Forstaar, al vi ikke vil naa Christianshaab i

Tide til at komme hjem i Aar. Mener større Haab herom ved

at gaa til Godthaab. dernæst større Interesse af at ånders

Isen her. hvor endnu ingen har været ude paa den.

Sætter derfor Kurs for Godthaabs Distriktet, naaer en Højdeal

henimod 10,000 Fod med en Kulde mellem —=—i* > og -f- 50 Grader.

I flere Uger befandt vi os over 9000 Fod over Havet. Svære

Storme, løs Nysne, uhyre tungt Føre.

Kom endelig henimod Slutningen af September ned mod

Landet ind for Godthaab, fandt en meget styg og ujævn Is. kom
dog frem og ned til Bunden af Ameralikfjorden, lavede Seil-

dugsbaad af Teltgulvet og Bambusstænger og Vidiekrat.

Sverdrup og jeg roede afsted i den og naaede hid i Gaar

3dje Oktober, medens de fire andre ville blive hentede sna

muligt: de leve nu derinde paa lidt tynd Kost.

Der har De i korte Drag vor Saga.

Vi befinde os for øvrigt alle meget vel. og alt er gaaet i

bedste Orden. Nu haaber jeg blot paa. at vi maa faa fat paa

denne Damper, og at De saaledes. i Stedet for delte Brev, maa

faa se vore solbrændte Ansigter.

Med mange Hilsner!

Deres altid hengivne

Fri dtjof Xm nsen.

P. S. Men nu Farvel: nu i Øjeblikket maa Kajakmanden

nytte paa Vejret og gaa af Sted. Der er 60 Mil. som skulle til-

bagelægges.«

Et Drev fra Styrmand Sverdrup meddeler i alt væsentligl

det samme, som Dr. Nansens Brev. men det indeholder dog en-

kelte supplerende Oplysninger. Man beretter smiledes, at Hejsen

langs Kysten imod Nord varede 12 Dage, og Opholdel ved Qmi-

vik maa deretter have været 3 å 4 Dage, der vel eremedgaaede

til at rekognoscere Terrænet, med al bringe Slæder og Bagagen

op paa Isen og til andre Forberedelser til Indvandringen. Sver-

drup skriver dernæst, al de bleve overfaldne af en Snestorm

fra Nord, da de vare komne i en Højde af 7500 Fod, man be-
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stemte sig da til at sætte Kursen tværs over Land til Godthaab,

da Vejen dertil var kortere, og da man havde mere Haab om

derved at t'aa god Vind. „Jeg kan med Sandhed sige, at vi

havde en haard Tur . . . Kun 4 Dage laa vi vejrfast for Snestorm«.

Styrmand Sverdrup slutter med at sige, at han er den eneste,

som ikke har fejlet noget paa hele Turen.

Da Dr. Nansen og Styrmand Sverdrup ankom til Godthaab,

var Koloniens Bestyrer og Stedets Læge paa en Efteraarsrejse,

og paa Bestyrelsens Vegne fungerede Volontæren (yngre Klasse

at den kgl. grønlandske Handels Funktionærer), fra hvem ogsaa

et Brev er hjemkommen. Heri hedder det:

Kap Tordenskjold (c. 6IV2 Br.) Set" fra Anoretok (efter Fotografi).

- — Jeg tiltalte dem først paa engelsk, da jeg troede,

det var forliste Amerikanere, men saa præsenterede Dr. Nansen

sig, og jeg var saaledes den første, han hilste paa af danske

\icr paa Vestkysten. Vi skal have en Expedition ind efter de

[ Mand; hvor det kniber med Proviant, men vi have nu S.V.

Storm med Regn, Dr. Nansen bor hos mig foreløbig. De have

haft det godt og have ofte brugt Sejl paa Skierne «

Disse tre Breves Indhold er altsaa det eneste, hvoraf man kan

dam Skjøn om, hvorledes det er gaaet de kjække Rejsende.
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Dr. Nansen skriver kort forinden han forlod »Jason« i et af

sine Breve:

»I Sandhed man kunde ikke have haabet paa en Landgang

med lysere Udsigter«. Det i disse Ord udtalte Haab blev dog i

sørgelig (i rad skuffet,

Dr. Nansens egne Ord give den bedste Fremstilling om
Baadfartens Farer og Strabadser. Saa naa de endelig Land

ved Anoretok (61
1

/2 Br). Efter alt, hvad der er udstaaet, kunde

man vente, at Nansen, da han var kommen saa sydlig, og paa

en saa fremrykket Aarstid, vilde have opgivet sit Forsæt og søgt

om til Vestkysten i sine Baade. Man maa i højeste Grad be-

undre den Jernvilje, som han fremfor alt ved denne Lejlighed

lagde for Dagen ved at gaa nord efter igjen.

Paa denne Del af Rejsen maa man have truffet temmelig

aabent Vand imellem Isen og Land, hvilket ogsaa stemmer

med Kaptajn Holms Beretning, idet Isen begynder at fjærne sig

fra Kysten i Juli eller Avgust. Den Strækning, (nogle og fyretyve

Mili som de sex Mand med deres to Baade have været 12 Dage

om at ro, havde Holm paa Rejsen Nord paa og tidligere paa Aaret

været over en Maaned om at tilbagelægge. Denne Del af Kysten

er fra Graahs og fra Holm og Gardes Rejser meget godt bekjendt,

ja endog kortlagt. Golde Strækninger, hvor Landisen skyder

sig helt ud til Havet, vexle med venligere Egne, og ikke saa faa

Steder er der paa denne Strækning en Skærgaard, som Expe-

ditionen sikkert er rot igjennem, da den skærmer saavel for

det oprørte Havs Bølger som for Drivisen. Det mest navnkun-

dige Sted paa denne Kyst er den frygtelige Puissortok (62°

Br.) en Bræ, omtrent 3 Fjerdingvej bred, som blandt Hedningerne

paa Østkysten har et meget slemt Navn paa sig for den Fortræd

den kan volde de Rejsende. Der maa derfor under Forbifarten

iagttages mange Forsigtighedsregler, man maa ikke tale, ikke

le ikke spise, ikke bruge Tobak, ikke se paa Bræen og frem-

for nit ikke sige Ordet Puissortok; gjør man det, vil Bræen blive

og sende en Ladning Is op fra Dybet og opsluge de Rej-

sende. At den dog ikke er saa slem saa Holm og Garde gjen-

tagne I range. Fra Tingmiarmiut (62° 40' Br,) til Igdoluarsuk
\fy Br.) er Kystlandet temmelig bredt og har et ret til-
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talende og frodigt Udseende. Paa disse -nuvel som ran Qere

andre Steder langs denne Kyst er der Bopladser, men da

Beboerne paa Østkysten ofte er paa Bejse om Sommeren, er det

ikke sikkert, at Nansen og hans Ledsagere have mødt Mennesker

lier. Det lader i øvrigt ikke til. al de paa denne lange Stræk-

ning ere komne i Forbindelse med Østkystens Beboere, da

Dr. Nansen slet ikke omtaler de Indfødte.

Umivik er ogsaa undertiden beboet. Isen træder her. som

det ses af Kortet og al Afbildningen Pag. 64, helt ud til Kysten

med enkelte isfri Fjældrygge paa c. 3000 Fods Højde. Det er

formodentlig i den inderste Del eller paa Sydsiden af Gyldenløves-

fjord, hvoraf en Del sen paa omstaaende Afbildning, al Expeditionen

Fj;t].l ved Dmanak (68° Br.) paa Østkysten (efter Fotografi) (MedcL om Grenland ix>.

er stegel op paa Isen, og dette maa være gaaet temmelig hurtig,

da de i alt knn har været højst fire Dage ved Qmivik.

Om selve Isvandringen, den vigtigsir Del at Hejsen, er der

foreløbig ikke meget at berette. Det synes, som om man i for-

holdsvis kort Afstand fra Østkysten har naaet de 7500 Kod. thi

i modsat Fald vilde Forskjellen paa ;it gaa til ( '.hrisliansliaal

tiMiodthaah ikke have \ ;eret videre betydelig. Del maa i Sandhed

have værel et Herkulesarbejde al trække de tungt belæssede Slæder

igjennem den [øse nyfaldne Sne og del tilmed ved40—50° Kulde,

hvor alt. hvad man berører, er >;i;i isnende, al man »brænder

derpaa. I dette Terræn har Vandmangel sikkert værel megel følelig.
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Den observerede Temperatur er efter Theorien adskilligt lavere end

man kunde vente det paa denne Aarstid i en saadan Højde, men
Tiden vil vel bringe Klarhed i dette Forhold. 40 å 50° Kulde

er ikke ualmindelig, naar Polarfarere om Foraaret foretage deres

Slæderejser, men da har Legemet ved en Vinters Ophold i disse

Egne efterhaanden vænnet sig til Kulden. Nansens Expedition

kommer derimod lige fra de forholdsvis milde Kystegne.

Da man kom i Nærheden af Kystlandet paa Vestsiden blev

Isen særdeles ujævn som Følge af, at man her passerede den

øverste Del af en betydelig Isstrøm som udmunder i Godtkaabs-

Bjærglandskabet og [ndlandsisen inden for Ameralik-Fjordeu

Fjorden, hvis inderste Del er ganske fuld af Isfjælde og Kalvis.

Paa dette Strøg har man sikkert truffet lige saa kløftet og daarlig

Is som den. Expeditionen af L878 kom igjennem ved Frederiks-

haah [sblink. Den sene Aarstid har dog vd hjulpel noget, da

der maa have været betydelige Masser Sne paa Isen. Man skal

fra Ydcrlandets høje Fjælde af <>u' til have set to mægtige

Springvand paa denne Mel al Isen. Nordenskiold saa i !S7o

et saadanl Springvand, der maa skyldes Tryk af bøjere liggende

Vandmasser. De, der skulle Bndes herved Godthaaba Isstrøm,

skulle være overordentlig mægtige, men springe kun nu <»o da.
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Kort', har aldrig været saa heldig at se dem, skjøndt han fra

liere af di 1 højeste Fjælde ved Randen af denne Del af Isen har

undersøgt Egnen med Kikkert.

Omstaaende Afbildning gjengiver i Fugleperspektiv Bjærg-

landskabet og Indlandsisen indenfor Ameralik-Fjorden. Det er

tegnet fra et Fjæld, Aputitok (3350 Fod), ved Enden af Ameralik.

1 Egnen her omkring er der i det Hele taget mange høje

Fjælde — nogle endog paa over 5000 Fods Højde — og Expedi-

tionen vil sikkert i lang Tid, maaske endog kort efter at have

passeret Indlandsisens højeste Parti, have haft disse for Øje —
hvis Vejret da har været tilstrækkelig klart — en ikke ringe

Trøst og Opmuntring under deres Kamp for at arbejde sig selv

og Bagagen igjennera det tunge Føre.

Parti af Ajneralik-Pjordens Nordkyst (Groth).

Man kan ikke bestemt udmaale Længden af den Vej , de

Rejsende have tilbagelagt over Isen, da man ikke kjender det

Sted, hvor Kursen blev forandret, ligesaa lidt som man ved,

naar [svandringen er endt; men man kan dog saa nogenlunde

beregne den daglige Gjennemsnitshastighed. Tænkes nemlig

Rejseruten, saaledes som angivet paa Kortet, bliver Distancen

QOgle og tresindstyve Mil — selvfølgelig uden at medregne de

tusender større eller mindre Omveje, som man har maattet gjøre

for al undgaa bo lydelige Forhindringer — og sættes Ankomsten
til Yderlandet til den 27de September, altsaa Vandringen i alt

•il 43 Dage, vil man, naar Hensyn tages til de 4 Dages Ophold,

en Gjennemsnitshastighed af godt l
1
/« Mil om Dagen. Delle
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er den bedste Illustration af de Besværligheder, Indlandsisen har

frembudt for 6 al de bedste Skiløbere, som kunne opdrives.

Et Par Mil >yd for Kolonien Godthaab skærer Ameralik-
Fjorden sig i øst-nord-østlig Retning ind i Landet. Medens den

paa Nordsiden er begrænset af ca. 4000 Fod stejle Bjærge, som

paa mange Steder falde lodret af til Vandet, har den sydlige

Kyst noget mere fladt Underland og er mere indskaaren. Om-
trent 7 Mil fra Mundingen deler Fjorden sig i to Arme, al hvilke

den ene. Itivdlek, tager en noget nordligere Retning, og er i

Amaragdla set fra den inderste Ende (G

Bunden adskilt tra en al Godthaabfjordens mange Forgreninger,

Pisigsarfik ved en lav og jævn Landtange. Den anden Fjordarm,

Ameragdla, tager en lidl sydligere Retning end Fjorden og ender

i flere mindre Vige, hvoraf de to sydligste optage vandrige Elve,

der ere graa og plumrede at Ler. fordi de have deres Udspring

fra Indlandsisen. Fra HovedQordens Munding til den inderste

Knde er Afstanden noget over i
( » Mil.

Ved en af de sidstnævnte Vige er del at Expeditionen etter

al Sandsynlighed er naael aed til Fjorden, thi de hale. ad hvilke

5*
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de omtalte Elve løbe, afgiver den bekvemmeste Vej igjennem

det bjærgrige Landskab. Ved de omtalte lerfyldte Elve er Landet

inden for Ameragdla delt i flere Afdelinger, der have temmelig

lange, næsten enslydende, grønlandske Navne. Til et af disse

Landskaber antages Expeditionen at være kommen ned fra Isen.

Hele Landet herinde afgiver gode Rendistrikter, ligesom der i

de fleste af Elvene findes fortrinlige Ørreder og i en enkelt Lax.

Disse Egne gjennemstrejfes derfor om Sommeren af Grønlændere.

Egnen omkring Ameralik og Godthaabsfjordens indre For-

greninger have en særegen Interesse derved, at der her findes

talrige Ruiner af Nordboernes første Kolonisation af Grønland

i første Halvdel af vort Aartusend. De findes ved Fjord- og

Søbredderne og langs Elvlejerne, men ere paa enkelte Und-

tagelser nær saa uanseelige, at kun et øvet Øje opdager dem
selv i ringe Afstand. I alt kjendes i det nævnte Distrikt omtrent

60 Ruiner eller Ruingrupper, et saa stort Antal, at man nok

til Dels derpaa tør begrunde den Mening, at disse kunne have
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idgjort de Gamles »Vesterbygd« i Modsætning til Østerbygden

Julianehaabs Distrikt.

Ameralik er en ret smuk Fjord, i hvis indre Del man

ræffer frodig Vegetation, som er kommen Nansen til Gode ved

^orfærdigelsen af Baaden. For det meste hersker der stille,

dart Vejr, og selv om der udenfor langs Kysten raser Storm og

Slud, kan Fjorden være blank som et Spejl, der gjengiver

limlens rene blaa Farve. Men der kan da ogsaa af og til

lerske Uvejr, og stærke, pludselig opstaaende Vindkast inde

ra Fjorden, den saakaldte * Ameralik Østen » ere meget frygtede

if de Rejsende, som skulle passere Fjordens Munding.

Ad dette Farvand var det altsaa Dr. Nansen og Styrmand

Nordbo-Ruin veå Ameralik (Groth), (ti land [).

Everdrup naaede til Godthaab, hvortil der ialt er 11 å 12 Mil.

Elvis de havde haft Kjendskab til Egnen, havde de muligvis

foretrukket at søge den første Hjælp ikke ved Godthaab, men

paa ØenUmanak oli 1

., Br.) i Godthaabsfjorden, hvor der

findes en grønlandsk Boplads, og hvor en tydsk Missionær af

den herrnhutske Brødremenighed har Station, thi Vejen dertil er

bærmere, og Hejsen foregaar i de indre Fjordarmes mere rolige

Vand.

De kunde da enten have fulgt Ameralikfjordens Kyster

indtil Bunden af Itivdlek, dernæsl have baarel deres lette Fartøj

ovn- den lave Landtange <>o- sluttelig være rot ad Fjordarmen

Pisigsarfik op til Qmanak. Paa denne Maade vilde de have

haft omtrent 9 Mil at PO i mere beskyttet Farvand. De kunde
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ogsaa ad en temmelig let Vej langs en Elv være gaaede over til

Hunden af Pisigsarfik, have konstrueret deres Baad her, og saa

værel rot til Qmanak; i sidste Tilfælde vilde de kun have haft

4 å 5 Mil at ro.

Lykkelig og vel ankom altsaa Nansen og Sverdrup til Godt-

haab, og dertil vil Resten af Expeditionen ogsaa snart efter

være bragt, saa man maa haabe, at de nu sidde hyggelig og

lunt i den »gamle Lægebolig«, et godt Hus med 4 rummelige

Værelser og Kjøkken, som netop i Vinter — før tilfællet —
skulde have staaet ledig.

Da Hans Egede i 1721 ankom til Grønland, landede han

paa en lille 0, Haabets (grønl. Imerigsok), lidt Vest for

Kangek. Den der anlagte Koloni blev allerede i 1728 flyttet til

sin nuværende Plads af Guvernør Paars*).

Godthaab ligger nu paa Vestsiden af en lille Halvø, bestaaende

af lave Bakker med flade Strækninger imellem. Fra Kolonien

har man en smuk Udsigt til fjærne, høje, snedækte Fjælde.

Kun omtrent l

/s
Mil Syd for Kolonien ligger Missionspladsen

Nyherrnhut, bestyret af tydske Missionærer. Ved selve Kolo-

nien er ingen Havn, denne findes paa Østsiden af Halvøen,

omtrent 1

/4c
Mil fra Kolonien.

Den 1ste Januar 1888 bestod Indbyggerantallet i Godthaab

af 150 Grønlændere og 28 Danske, ved Nyherrnhut af 62 Grøn-

lændere og en Evropæer.

Af Danske ved Godthaab er der Inspektøren (Sydgrønlands

højeste Embedsmand), Kolonibestyreren og en Volontær, end

videre Præsten og Lægen (af disse er dog Inspektøren med

Familie i Vinter i Danmark). Godthaab er saaledes en ret

civiliseret By, hvor der findes en Kirke, ja end ogsaa et. Trykkeri.

Danmarks internationale Polarstation var anlagt i Godthaab.

Foruden Kolonien og Nyherrnhut ligger der ved Godthaabs-

fjorden og tæt syd for Ameralik-Fjordens Munding endnu 5 andre

beboede Pladser.

i samme Guvernør skulde have foretaget en Rejse over Indtands-

Paars foretog virkelig ogsaa en Tur ind i Ameralik-Fjorden

var en kort Strækning inde paa Isen dog uden Hoste, disse døde

enten paa Rejsen eller i Grønland af Vanrøgt.



71

lllillii Hl



72

Skj ondt den store Fjord, som næsten aldrig fryser til, kunde

betinge en god Sælhundefangst, er denne saa godt som betyd-

ningsløs ved Godthaab. De fleste herboende Grønlændere ere i

Koloniens eller de Danskes Tjeneste og kunne derfor ikke fange.

Ved nogle af Distriktets andre beboede Steder er derimod

Fangsten ret god. Ved Kangek bo Grønlands bedste Kajakroere.

Skjøndt Dr. Nansens Expedition ikke vil kunne foretage de

lange og højst interessante Rejser med Hundeslæder, som i

Nordgrønland, ville de dog ikke komme til at savne Beskæf-

tigelse og Adspredelse i den lange Vinter. Foruden Bearbejdelsen

af deres Rejseiagttagelser m. m., som jo vil lægge meget Beslag

paa deres Tid, vil der være rig Anledning for dem til at øve

Idræt i forskjellige Retninger og da først og fremmest paa Skier.

I Koloniens umiddelbare Nærhed er et fortræffeligt Skiterræn,

og vil de foretage længere Udflugter, kan der ikke tænkes nogen

bedre Egn dertil end det store og bakkede »Nordland« paa

Vestsiden af Fjorden, hvor der er Plads til at røre sig og til-

strækkeligt Vildt til at forhøje Interessen ved den smukke Sport.

Ønsker Nansen og hans Mænd at foretage endnu længere Ture,

da er Grønland ogsaa stort nok dertil. Men der er endnu meget

andet for de raske Idrætsmænd; der er Roning i Kajak, Skøjteløb,

Tindebestigning og — den hjærtelige Gjæstfrihed hos Familierne

i Godthaab.

Vinteren vil saaledes næppe falde de Rejsende lang, og om
vi end dele Nansens Beklagelse over, at han ikke fik sit Ønske

om i Aar at gjense sit Fødeland og sine Landsmænd opfyldt,

føle vi os dog overbeviste om, at Glæden over Hjemrejsen til

Foraaret vil være blandet med Vemod over at skulle skilles

fra Sydgrønlands venlige Hovedstad og Beboere, naar »Hvid-

bjørnen« om nogle Maaneder bortfører Expeditionen fra det
\

!ige Polarland, der har været Skuepladsen for en enestaaende 1

og banebrydende Bedrift.
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Paa Undertegnedes Forlag er udkommet:

DEN DANSKE

KONEBAADS - EXPEDITION
TIL

GRØNLANDS ØSTKYST.
j

Populært beskreven

af

G. Holm g V. Garde,
Capitain i Marinen. Pr. Lieutn. i Marinen.

Med Kaart, 8 Tontryk og 39 i Texten trykte Afbildninger.

Pris 7 Kr. 20 Øre, indb. 9 Kr. 20 Øre.

Af Pressens Anmeldelser af dette Værk anføres:

(Lolland-Falsters Stiftstidende). „— De Skildringer, vi faa af Livets

blandt Østkystens Hedninger ere overordentlig interessante og have for

største Delen Nyhedens hele Interesse; vi fremhæve saaledes Beskri-

velsen af deres ægteskabelige Forhold, hvor Flerkoneri betragtes som
Regel, Skildringen af Menneskeæderiet, som under visse Forhold finder

Sted, dog mest paa Grund af Hungersnøden, der med uhyggelig Regel-

mæssighed indtræffer næsten hver Vinter. Ikke mindre interessant or

det at læse om den danske Expeditions Liv blandt disse Naturbørn, Skil-

dringen af Angekokkernes Kunststykker osv., osv. Talrige ypperlig ud-

førte Illustrationer, navnlig efter Fotografier, bidrage Deres til at forhøje

Anskueligheden. Bogen er et af de mest fremragende Værker af sin Art,

der nogensinde er fremkommen paa Dansk."

TORDENSKJOLDS REJSE
OMKRING ASIEN OG EUROPA.

Populært beskrevet efter mine Dagbøger

• af

A. P. Hovgaard.
IMIecL m-astrationer og -KZozcb-

Pris 8 Kr., indb. 10 Kr.

FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN
[O. U Delbaoco. Q E. (Hd J. Hegel. C. C. Lose).
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